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Abstract	  
 
The aim of our study was that from a Preschool Manager’s perspective to describe, analyze 
and understand the function of special education and the Special Education Teacher’s 
profession within preschools. We conducted twelve interviews with Preschool Managers in 
two northern Swedish municipalities. From a theoretical base, we used both the relational and 
categorical perspectives. All answers from these interviews have been analyzed from these 
perspectives. The result showed that the majority of Preschool Managers considered that, 
above all, the contribution made by special education was in the form of additional 
competence – the Special Education Teacher. Furthermore, the results showed that the Special 
Education Teacher was considered to have the skills to further develop the preschool 
operations by mentoring other teachers. The mentoring could contribute to the development 
of working methods directed to the entire group of children thereby facilitating working with 
individual children in need of special support. In some preschools, the Special Education 
Teacher was principly used to address and fix an individual child’s problems. Even though 
the Preschool Managers described the Special Education Teacher as an everyday developer, 
the result however showed that the Special Education Teacher was most often used to directly 
intervene with individual children. The result also showed that a good cooperation between 
Preschool Managers and Special Education Teachers strengthened the special education 
function within the preschool. 
 
Keywords: Special education teachers, preschool, preschool managers, special education 
  



 

 
 

INLEDNING	  ........................................................................................................................	  1	  

SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  ........................................................................................	  2	  

BAKGRUND	  ........................................................................................................................	  2	  

Specialpedagogikens	  historia	  ......................................................................................................................................	  2	  

Från	  Barnstugeutredning	  till	  Läroplan	  för	  förskolan	  .........................................................................................	  4	  

Förskolan	  och	  förskollärarens	  historia	  ...................................................................................................................	  5	  

Specialpedagogik	  i	  förskolan	  .......................................................................................................................................	  6	  
Specialpedagogens	  kompetens	  och	  uppdrag	  i	  förskolan	  .................................................................................................	  7	  

Styrdokument	  ...................................................................................................................................................................	  8	  
FN:s	  Barnkonvention	  och	  Salamancadeklarationen	  ..........................................................................................................	  8	  
Skollagen	  och	  läroplanen	  ...............................................................................................................................................................	  8	  

Förskolechefens	  specialpedagogiska	  ansvar	  .........................................................................................................	  9	  

Tidigare	  forskning	  ........................................................................................................................................................	  10	  

TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  ......................................................................................	  15	  

Kategoriskt	  och	  relationellt	  perspektiv	  ................................................................................................................	  15	  

Perspektiv	  på	  specialpedagogik	  ..............................................................................................................................	  17	  

METOD	  ............................................................................................................................	  18	  

Vetenskaplig	  ansats	  .....................................................................................................................................................	  18	  

Datainsamlingsmetod	  .................................................................................................................................................	  19	  

Urval	  och	  bortfall	  ..........................................................................................................................................................	  19	  

Genomförande	  ...............................................................................................................................................................	  20	  

Etiska	  ställningstaganden	  ..........................................................................................................................................	  22	  

Tillförlitlighet	  ................................................................................................................................................................	  23	  

RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  ...................................................................................................	  24	  

Förskolechefernas	  uppfattning	  om	  innebörden	  av	  specialpedagogiska	  insatser	  ..................................	  24	  
Analys	  ...................................................................................................................................................................................................	  26	  

Förskolechefernas	  uppfattning	  om	  specialpedagogens	  kompetens	  och	  hur	  den	  används	  i	  
förskoleverksamheten	  ................................................................................................................................................	  26	  
Analys	  ...................................................................................................................................................................................................	  28	  



 

 
 

Förskolechefernas	  uppfattning	  om	  hur	  de	  skulle	  vilja	  använda	  specialpedagogen	  i	  
förskoleverksamheten	  och	  vilka	  hinder	  och	  möjligheter	  det	  finns	  med	  detta	  .......................................	  29	  
Analys	  ...................................................................................................................................................................................................	  30	  

DISKUSSION	  .....................................................................................................................	  31	  

Metoddiskussion	  ...........................................................................................................................................................	  31	  

Resultatdiskussion	  .......................................................................................................................................................	  33	  

Slutsatser	  .........................................................................................................................................................................	  36	  

Förslag	  till	  framtida	  studier	  ......................................................................................................................................	  37	  

REFERENSER	  ....................................................................................................................	  38	  

BILAGOR	  ............................................................................................................................	  1	  

Bilaga	  1	  ................................................................................................................................................................................	  1	  

Bilaga	  2	  ................................................................................................................................................................................	  2	  

Bilaga	  3	  ................................................................................................................................................................................	  3	  

	  



 

1 
 

Inledning	  
 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. Den ska utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och anpassas till alla barn i förskolan. Barn 
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10). Skolverket (2008) har funnit att antalet barn i 
behov av stöd har ökat inom förskolan sedan förskolereformen år 1998. De resurser som finns 
är ofta otillräckliga och pedagogerna efterfrågar mer handledning av specialistkompetenser, 
exempelvis specialpedagog, för att bättre kunna möta de olika behov som finns bland barnen. 
 
Specialpedagogiska insatser ska ske så att barn blir så lite ”särskilda” som möjligt. 
Specialpedagogik kan, när den är som bäst, bidra till att vidga synen på all undervisning och 
skapa förståelse för problem som uppstår i förskolan. Detta ställer stora krav på pedagogerna 
när det gäller utformningen av verksamheten. Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och 
kunna utvecklas på bästa sätt enligt sina egna förutsättningar i förskolans miljö (Vernersson 
2007, Sandberg 2009). Lutz (2006) anser att insatser redan i förskolan skulle kunna leda till 
ett minskat behov av specialpedagogiska insatser i skolan. 
 
Tillsammans med förskolechefen skall specialpedagogen utgöra en garant för att 
verksamheten verkligen är till för alla. I ansvaret ligger att arbeta för att utveckla kvaliteten i 
det inre arbetet för att en så god lärandemiljö som möjligt kan erbjudas alla barn och unga 
(Persson, 2007). Specialpedagogens uppgift blir att arbeta med förändringsarbetet ”en skola 
för alla”. Förutom att arbeta med barnen ska specialpedagogen även arbeta med 
skolutvecklingsfrågor tillsammans med pedagoger och skolledare (Bladini 2004). 
Förskolechefen har som pedagogisk ledare ansvar över att verksamheten i förskolan utformas 
så att barn får det särskilda stöd och de utmaningar de behöver (Lpfö 98/10). I 
specialpedagogens yrkesroll ingår arbetet med att skapa goda möjligheter till pedagogiska 
samtal med barn, ungdomar och vuxna inom förskola och skola. Här kan specialpedagogens 
relation till förskolechef vara avgörande för hur detta samtalsarbete lyckas då en god relation 
kan bidra till ett gott samarbete (Von Ahlefeld Nisser 2009). 
 
Under utbildningen till specialpedagog har vi träffat pedagoger från olika delar av Sverige. 
När vi har talat om specialpedagogernas arbete, har vi upptäckt att specialpedagogens 
yrkesroll ser väldigt olika ut i Sveriges kommuner. Det är en stor variation hur 
specialpedagogen används ute på förskolor och i elevhälsoteam. 
 
Variationerna kan exempelvis vara hur de är anställda inom ett skolområde eller vid ett 
centralt elevhälsoteam. Det kan även handla om hur specialpedagogens kompetenser tas 
tillvara. Dessa variationer gjorde oss intresserade att undersöka saken närmare. Genom att 
intervjua förskolechefer ville vi göra oss en bild av förskolechefers syn på 
specialpedagogikens funktion och specialpedagogens yrkesroll i förskolan. 
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Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Syftet med den här studien är att utifrån förskolechefers perspektiv, beskriva, analysera och 
förstå specialpedagogikens funktion och specialpedagogens roll i förskolan. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Vad anser förskolecheferna att specialpedagogiska insatser innebär? 
 

• Vilken kompetens anser förskolecheferna att specialpedagoger har och hur används 
kompetensen i förskoleverksamheten? 
 

• Hur skulle förskolecheferna vilja använda specialpedagoger i förskoleverksamheten 
och vad ser de för hinder och möjligheter att använda specialpedagoger på det sättet? 

Bakgrund	  
 
Avsnittet inleds med specialpedagogikens historia och hur Barnstugeutredningen kom att 
ligga till grund för förskolans läroplan. Därefter följer en historisk tillbakablick på 
förskollärarens och specialpedagogens yrke samt hur förskolechefens specialpedagogiska 
ansvar ser ut. Detta för att ge läsaren en bra bakgrund till vårt examensarbete. Bakgrunden 
avslutas med en genomgång av tidigare forskning. 

Specialpedagogikens	  historia	  
 
År 1842 beslutade den svenska riksdagen att det i varje stadsförsamling skulle finnas minst en 
skola med seminarieutbildad lärare. Detta beslut kom efter många års politisk debatt där 
liberala politiker menade att det var samhällets plikt att utbilda folket. Den stora 
befolkningsökningen under 1800-talet medförde att politikerna ansåg sig skyldiga att anordna 
folkundervisning för att nyttiggöra medborgarnas arbetskraft. Ute i landet varierade intresset 
för att anordna skolgång och i många socknar dröjde det därför innan man fick till stånd en 
ordnad skolgång. Dels var det svårt att få tillgång till utbildade lärare och dels var föräldrarna 
inte villiga att sätta sina barn i skolan, då deras arbetskraft behövdes hemma (Egelund, Haug 
& Persson, 2006). 
 
Detta föranledde att staten inrättade särskilda inspektioner över folkskolan och inspektörerna 
medverkade till en positiv utveckling av undervisningen. Inspektörerna vittnade om allvarliga 
brister i landets skolor vad gällde de sanitära förhållandena, men även den dåliga kvalitén på 
undervisningen. 
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De kom även fram till att det i huvudsak var tre grupper elever som vållade skolan problem 
(Egelund, Haug & Persson, 2006). Dessa var: 
 

1. Elever med ”låg fattningsgåva”, dessa barn var en belastning för samhället på grund 
av sin ”onyttighet” och skulle få kunskaper för att övergå från att vara ”tärande” till att 
bli ”närande”. 

 
2. Elever med fysiska funktionshinder. Dessa barn fick gå i egna skolor där de fick 

utbildning för att klara enklare arbeten. 
 
3. Elever som var ”vanartiga och försummade”. Dessa ansåg vissa politiker vara ett 

störande moment som borde avskiljas från övriga elever. 
 
En lösning på problemet med vanartade barn som förordades var mindre klasser och strängare 
disciplin, till exempel ansåg lärarkåren att aga var en nödvändighet för att upprätthålla 
ordning i klassen och främja lärandet. Bristfälligt utbildade lärare bidrog till att många elever 
inte klarade sin skolgång och fick repetera årskursen. I början av 1900-talet var antalet elever 
som behövde repetera sin årskurs så hög att hjälpundervisning behövdes sättas in. Nu infördes 
hjälpklasser med lärare som hade speciell kompetens att arbeta med de så kallade avvikarna. 
 
Syftet med att man startade de första hjälpskolorna var dubbelt, dels skulle de barn som inte 
klarade vanliga skolan bli hjälpta och dels skulle dessa barn tas från den vanliga skolan för att 
inte störa undervisningen för de övriga barnen. De första skolorna för barn med 
utvecklingsstörning drevs av privatpersoner, bland annat Emanuella Carlbeck, Ebba Ramsay 
och Bengta Hansson, men 1913 togs beslut att samhället och landstingen som skulle ansvara 
för utbildningen av barn med utvecklingsstörning (Egelund, Haug & Persson, 2006). 
 
Med den medicinskt-psykologiska inriktningen som grund började specialpedagogiken ta 
form under början av 1900-talet. Vid 1920-talets mitt beslutade riksdagen att bidra med 
pengar för anordnande av specialkurser för hjälpklasslärare. Under den senare delen av 1900-
talet var det den kvalitativa forskningen inom ämnena sociologi och pedagogik som tillförde 
nya synsätt på specialpedagogik. Denna forskning har lagt grunden för specialpedagogiken 
som område (Vernersson, 2007). Under 1930-talet var det utvecklingspsykologiska synsättet 
dominerande inom det specialpedagogiska området, 

dvs. att varje individ genomgår en individuell utveckling men att 
det samtidigt finns en bestämd normal utveckling som en form av 
medelvärde för alla individer (Vernersson, 2007, s. 13). 

Elever som inte föll inom normen placerades i hjälpklasser, där undervisningen byggde på ett 
enkelt språk och konkret material. Från ett utvecklingspsykologiskt synsätt övergick man 
sedan till ett differentialpsykologiskt sätt att se på eleven. Elevernas skolgång anpassades 
efter deras funktionsnedsättning och mycket tid ägnades åt att utveckla elevernas svagheter. 

Under 1950-talet präglades specialpedagogiken av det inlärningspsykologiska perspektivet. 
Man började nu se till de pedagogiska möjligheterna istället för hinder av medicinsk art och 
man försökte kartlägga orsakerna till elevernas svårigheter. Det startades flera projekt som 
hade till syfte att fokusera på individens färdigheter och inlärningsförmåga. Man började även 
intressera sig för att utbilda lärare med specialpedagogisk kompetens och 1962 startade en 
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ettårig speciallärarutbildning. Utbildningen fokuserade på diagnostisering av elever samt 
metoder för undervisning och anpassning av eleverna till samhället. I slutet på 1970-talet 
influerade det ekologiska synsättet specialpedagogiken. Man såg nu inte till ”defekter” hos 
eleven, utan till elevens hela sociala situation och miljö (Vernersson, 2007). 

Första gången som begreppet specialpedagogik skrevs in i förskolans styrdokument var under 
1990-talet. Samhället hade en ekonomisk nedgång och förskoleverksamheten drabbades av 
nedskärningar. Under 1990-talet 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 mer personal. Det resulterade i att personalomsättningen var hög 
och ofta hade förskolorna outbildad personal som vikarier samt som resurser för barn i behov 
av särskilt stöd (Helldin & Sahlin, 2010). 

Socialstyrelsen uppmanade personalen att se arbetet med de stora barngrupperna och barn i 
behov av särskilt stöd som en utmaning och främst se till att ge barnen ett pedagogiskt 
utvecklingsstöd. Personalen beskrev en oro över barnen i behov av särskilt stöd och det 
konstaterades att fler barn upplevdes som rastlösa, oroliga och splittrade. Personalen ropade 
efter hjälp och då var det framför allt experter på området som behövdes för att komma med 
förslag på åtgärder. Detta ledde till att socialstyrelsen uppmanade kommunerna att initiera 
mer utbildning och specialistkompetens och behovet av specialpedagoger beskrevs på 1990-
talet för första gången. Helldin och Sahlin (2010) skriver även om den nya 
specialpedagogiska utbildningen som startade 1990 och innebar att förskollärare och 
fritidspedagoger nu fick tillträde till alla inriktningar på utbildningen. Tidigare hade de endast 
fått utbildning till sär- och träningsskola. Utbildningen syftade till att skapa en yrkeskår som 
skulle vara rådgivande, konsultativ och handledande. Specialpedagogens arbetsuppgifter 
skulle endast innefatta en viss del av undervisning. Enligt Skolverket (1998) var syftet med 
specialpedagogutbildningen även att skapa en kompetens för att kunna leda forsknings- och 
utredningsarbete i skolan. 

Från	  Barnstugeutredning	  till	  Läroplan	  för	  förskolan	  
	  
Vidare i detta avsnitt vill vi ge en historisk bakgrund till specialpedagogikens funktion och 
specialpedagogens roll i förskolan. Om man blickar tillbaka i tiden ser vi hur det har vuxit 
fram en medvetenhet kring specialpedagogik och vikten av att ha personal med kompetens att 
arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Barnstugeutredningen var viktig med tanke på att 
den kom att ligga till grund för förskolans första läroplan som kom 1998. 
 
Barnstugeutredningens betänkande från 1972, Förskolan, införde begreppet ”barn med behov 
av särskilt stöd”. Man talade om ”handikappade barn” och med det begreppet menade man 
”barn med funktionshinder av olika slag” och att hindren kan påverka utvecklingen och 
interaktionen med omgivningen (Åman, 2006). Synen på barnet som socialt projekt och 
barnomsorgen som komplement till familjefostran genomsyrade Barnstugeutredningen. De 
pedagogiska målen för den sociala fostran blev mer detaljerade i Barnstugeutredningen än i 
tidigare texter. 1968 års Barnstugeutredning var en statlig utredning som ledde till 
förskolelagen som fastställdes 1975. Den stadgade rätten till allmän förskola för barn i behov 
av särskilt stöd från fyra års ålder. Lagen om allmän förskola ersattes så småningom av 
barnomsorgslagen och 1982 ersattes denna av Socialtjänstlagen. Barnomsorgen blev då en del 
av Socialtjänsten och förskolans socialpolitiska funktion blev tydligare (Kärrby, 2000). 
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I samband med Barnstugeutredningen gavs även uppdrag att utreda ansvaret för 
”handikappade barns förskoleverksamhet” samt ”viss utbildningsverksamhet vid lekoteket på 
Blockhusudden”. Utredningen resulterade i ett studiehäfte, Samverkan i barnomsorgen, vars 
syfte var att förmå yrkesverksamma inom olika organisationer inom förskola, kommun och 
landsting att samverka (Åman, 2006). 
 
1977 blir förskollärarutbildningen en högskoleutbildning och förlängs från fyra till fem 
terminer. Socialstyrelsen ger ut Förskolans pedagogiska program (1987) i form av allmänna 
råd. Förskollärarna var i stort positiva, men det fanns viss kritik till att programmet inte 
innehöll krav på förskollärarutbildning för arbete i barngrupp. 1998 kommer förskolans 
första läroplan – Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och Skolverket blir ny tillsynsmyndighet 
för förskolan. Nu försvinner också daghem och deltidsgrupp helt som begrepp och ersätts 
med förskola. Samtidigt införs förskoleklass för sexåringar som bildar egen skolform inom 
det offentliga skolväsendet. 2010 kom en reviderad läroplan för förskolan i och med att det 
kom en ny skollag (lararnashistoria.se, 2012). 

Förskolan	  och	  förskollärarens	  historia	  
 
Förskolans pedagogiska rötter hittar man i Comenius skrift från 1600-talet, där han bland 
annat hade med en arbetsplan för förskolan. Comenius ansåg att barn behövde vara 
verksamma i lek under kärleksfull omvårdnad i familjen, men behövde samtidigt förskolans 
aktiviteter tillsammans med andra barn i fostrande syfte. Pestalozzi och Fröbel var efterföljare 
till Comenius och Fröbel kom att bli den svenska förskolans fader. 
 
Vid slutet av 1800-talet började Fröbels pedagogik inrättas i Sverige. Fröbel talade om barn 
som plantor och att de behövde en god miljö, barnträdgården, för att växa på bästa sätt. Den 
första utbildningen för barnträdgårdsledarinnor startar 1899 i Stockholm, men den som blivit 
mest känd är troligen Fröbelinstitutet för utbildning av barnträdgårdsledarinnor som systrarna 
Moberg startade i Norrköping 1904. Utbildningen var fram till 1920-talet en ettårig utbildning 
och kom allmänt att kallas seminarier. Barnträdgårdslärarinnan hade uppgiften att lyfta fram 
barnets inneboende anlag och stimulera barnets alla sinnen med den fria leken och 
lekmaterialen som hjälp. Barnträdgårdens motto var ”barnet – saken – kallet”. ”Barnet” var 
först och viktigast, sedan kom ”saken” som var materialet och uppdraget och ”kallet” stod för 
förskolläraryrket. Förskolepedagogiken har sedan utvecklats av många personer, bland andra 
Maria Montessori, Alva Myrdahl och Ellen Key (Åman, 2006). 
 
Svenska Fröbelförbundet bildades 1918 och dess ordförande skrev att barnträdgårdslärarinnan 
behöver vara både konstnärlig, uppfinningsrik, kunna berätta och ha fantasi samt vara 
tålmodig och ha en pedagogisk blick, men framförallt skulle lärarinnan vara kärleksfull och 
äga stort deltagande för både stora och små. Pedagogernas arbete med att utveckla barnet 
genom lek har alltså starka traditioner i den svenska förskolan (Åman, 2006). 
 
Införandet av den utvecklingspsykologiska vetenskapen på 1930-talet ledde emellertid även 
till andra konsekvenser. Normalitetsbegreppet skapades. Med hjälp av vetenskapliga tester 
kunde man definiera avvikelser. Inte bara utvecklingsstörningar utan även sociala avvikelser 
kunde definieras. Man talade vid denna tid om samhällsåtgärder i syfte att höja befolkningens 
kvalitativa beskaffenhet. Vid förskoleinstitutioner kunde barn få del av samhällets goda och 
fostras till demokratiska medborgare (Kärrby, 2000). 
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1955 ändrades yrkestiteln från barnträdgårdslärarinnor till förskollärare och 1962 förstatligas 
förskollärarutbildningen och bedrivs vid seminarier. På 1960-talet diskuterades 
daghemsutbyggnaden, men då var det inte främst barnen man tänkte på. Det främsta skälet 
var att landet behövde arbetskraft och att mödrarna behövdes ute i arbetslivet. Under 1970-
talet förändrades familjebilden i och med att fler mödrar började förvärvsarbeta, välfärden 
ökade och familjerna blev allt rörligare. Nu framträdde barnet som en social varelse som 
utvecklades bäst i gruppsamverkan. Samtidigt framhävdes familjens stora betydelse för 
barnets utveckling. Den pedagogiska grundsynen i den moderna förskolan formulerades i 
Barnstugeutredningens betänkande som presenterades 1972, ett dokument på över 1000 sidor 
(lararnashistoria.se, 2012). 

Specialpedagogik	  i	  förskolan	  
 
Pedagogisk verksamhet för barn med funktionsnedsättningar har funnits sedan 1800-talet och 
drevs vanligtvis av privatpersoner eller föreningar. På 1960-talet grundade Evy Blid och 
Karin Stensland Junker Sveriges första lekotek. De var båda föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning och de hade sett ett behov av information och pedagogiskt stöd i 
vardagen bland föräldrar till barn med funktionsnedsättning. De startade en 
lekotekverksamhet där de såg leken som källan till utveckling, social samvaro och glädje för 
barn och deras föräldrar. Blid och Stensland Junker ansåg att barns lek var barnens arbetsform 
och att lekrådgivning krävde instruktioner av utbildad personal. Rådgivningen skulle bidra till 
att främja barnets utveckling genom lek och finna rätt lekmaterial för varje barns 
utvecklingsnivå. Detta var ett arbete som inte bara krävde god kontakt med barnet och dess 
föräldrar, det krävde också stora fackkunskaper hos pedagogerna om barns utveckling (Åman, 
2000). 

Det första lekoteket grundades 1963 i Sverige och hade Svenska Scoutförbundets stiftelse för 
psykiskt utvecklingsstörda barn som huvudman. Arbetet hade fem huvudlinjer: 

1. Individuell rådgivning i lekträning 
 

2. Information om lekträningens betydelse genom utbildningar 
 

3. Forskningsprogram bland annat om utveckling av hjälpmedel för diagnostisering 
 

4. Kurser för blivande lekoteksföreståndare och lekotekarier med flera 
 

5. Produktutveckling 

I samband med Barnstugeutredningen satt Evy Blidh med i en av arbetsgrupperna. Där 
arbetade man fram material kring barn i behov av särskilt stöd. Arbetsgruppen ansåg att 
föräldrar tillsammans med personalen på BVC, handikappkonsulent och möjligen psykolog 
skulle ta ställning till hur barnets integrering på förskolan skulle ske. Dessutom kom man 
fram till att personalen på förskolan behöver specialstöd eftersom integreringen ställer krav på 
personalens utbildning. Lekoteken kunde vara ett stöd vid dessa tillfällen (Åman, 2006). 

Evy Blidh skrev en bilaga till Barnstugeutredningen, ”Jaguppfattning, kroppsuppfattning, 
kommunikation”, där hon gör en genomgång av ett specialpedagogiskt arbetssätt utan att 
använda begreppet specialpedagogik. Det föreslås även att specialutbildad personal ska vara 
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stöd för förskolans personal och att det ska inrättas förskolekonsulenter för förskolebarn med 
”handikapp” (Åman, 2006). 

Från mitten av 1980-talet inrättades resurspedagogtjänster på vissa förskolor i landet. Det var 
erfarna förskollärare och fritidspedagoger som arbetade direkt med barnen eller med samtal 
med förskolans pedagoger. Resurspedagogernas uppdrag var att utveckla arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd (Bladini, 2004). 1990 startade den första specialpedagogutbildningen. 
Skillnaden mellan specialläraren och specialpedagogen var att specialläraren arbetade med det 
enskilda barnet, medan specialpedagogen skulle arbeta på tre nivåer, individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Specialpedagogen skulle också kunna bedriva pedagogiskt 
utvecklingsarbete samt ge handledning till pedagogerna på förskolan (Bladini, 2004). Den 
specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen fortgår samtidigt som speciallärarutbildningen 
återinförs under höstterminen 2008. Enligt Skolverket (2010) behövs kunskap om varje barns 
erfarenheter, kunnande och delaktighet, detta för att kunna stödja och utmana varje barn i 
deras lärande. 
 
Lärarutbildningskommittén ansåg att varje förskola skall ha tillgång till specialpedagogisk 
kompetens. Hur detta organiseras bör utformas utifrån den enskilda förskolans och 
kommunens förutsättningar. Kommittén var också av den uppfattningen att specialpedagogen 
bör kunna tillföra viktig kompetens och viktiga perspektiv till skolans ledning och i vissa fall 
centralt i kommunen. Specialpedagogen kan bidra med viktiga perspektiv redan i samband 
med planering och organisation av verksamheten samt vid resursfördelning. Hur 
specialpedagogen skall knytas till ledningen, bör utformas utifrån varje förskolas eller 
kommuns förutsättningar (SOU 1998:66). 

Specialpedagogens	  kompetens	  och	  uppdrag	  i	  förskolan	  
 
Enligt specialpedagogutbildningens examensordning ska studenten förvärva sådan kunskap 
och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i 
behov av särskilt stöd från förskola upp till vuxenutbildning. För specialpedagogexamen ska 
studenten visa kunskap och förståelse inom specialpedagogik. Det är av stor vikt att förstå 
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt ha insikt i aktuellt 
forskningsarbete. Specialpedagogen ska aktivt kunna delta i det främjande och förbyggande 
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i barns lärmiljöer. Den ska kunna genomföra 
pedagogiska utredningar och där kunna analysera svårigheter på organisation-, grupp- och 
individnivå. I pedagogiska frågor ska specialpedagogen ha förmågan att vara en kvalificerad 
samtalspartner samt självständigt kunna genomföra uppföljningar och utvärderingar (SFS 
2007:638). 
 
När det gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska specialpedagogen visa 
självkännedom och kunna uppvisa en empatisk förmåga. Vidare ska den kunna uppvisa god 
förmåga att göra bedömningar utifrån en vetenskaplig grund med särskild uppmärksamhet 
mot mänskliga rättigheter och olika etiska perspektiv. Det är av stor vikt att den blivande 
specialpedagogen förstår betydelsen av lagarbete och samverkan med andra delaktiga 
yrkesgrupper. Dessutom ska den visa förmåga att förstå vikten av att ständigt utveckla sin 
egen kompetens (SFS 2007:638). 

Det ställs stora krav på specialpedagogens kompetens och professionella sätt att arbeta. För att 
klara uppdraget på bästa sätt krävs det att förskolechefen ger specialpedagogen mandat för att 
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kunna utföra sina arbetsuppdrag. Specialpedagogen kan ibland i sitt arbete upplevas som 
obekväm, vilket då ställer krav på att specialpedagogen har hög integritet och mod (Persson, 
2007). 

Enligt lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) är specialpedagogens 
viktigaste uppdrag inom förskola och skola att arbeta utvecklande med förhållningssätt. Detta 
gör det möjligt att varje barn blir bemött utifrån sina egna förutsättningar. I SOU (1999:63) 
betonas att specialpedagoger skulle kunna vara ett stöd för förskolans och skolans ledning. 

Styrdokument	  
	  
Under denna rubrik sammanfattas några dokument som är av vikt när det gäller 
specialpedagogiken och specialpedagogens yrkesroll i förskolan. FN:s barnkonvention tar upp 
barnets rättigheter och grundtanken om alla barns rättigheter och lika värde. 
Salamancadeklarationen belyser att barnet ska sättas i centrum och ges det stöd det behöver i 
undervisningen. Slutligen presenteras vad som står i Skollagen och Läroplan för förskolan om 
barn i behov av särskilt stöd. 

FN:s	  Barnkonvention	  och	  Salamancadeklarationen	  
 
FN:s Barnkonvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. Grundtankarna i konventionen är att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde, varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda, varje barn har rätt att få 
skydd mot övergrepp och utnyttjande och att varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och 
bli respekterat. Barnkonventionen ska vara ett verktyg för att förbättra barn villkor, det är ett 
arbete som är långsiktigt. Det är viktigt att utveckla barnperspektivet genom att arbeta med 
attityder, förhållningssätt och arbetssätt i olika verksamheter. Det är viktigt att fokusera på att 
arbetet leder till barnets bästa (UNICEF, 2009). 
 
En deklaration kan antas vid ett möte eller en konferens. Det är ett uttryck för att 
mötesdeltagarna har en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga, oavsett vilken position 
dessa har i sitt hemland. Salamancadeklarationen som antogs i Spanien 1994 är ett exempel 
på en deklaration. Den handlar om hur undervisningen i skolan ska anordnas på bästa sätt för 
barn i behov av särskilt stöd. Den belyser att barnet ska sättas i centrum och få tillgång till 
pedagogik som tar vara på barns individuella egenskaper och behov vid inlärning. 
Salamancadeklarationen bygger på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
och FN:s Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionsnedsättning. Deklarationen antogs av Unesco - FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur (Svenska Unescorådet, 2006). 

Skollagen	  och	  läroplanen	  
 
Förskolan ingår i det sammanhängande system för utbildning av barn och unga i Sverige. 
Förskoleverksamheten utgör startpunkten på det livslånga lärandet. I läroplanen för förskolan 
utgör lek, lärande samspel, engagemang och delaktighet viktiga delar. Kommunerna är enligt 
skollagen skyldiga att tillhandahålla förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Enligt 
skollagen ska barn i behov av särskilt stöd, för sin utveckling, få möjlighet till plats i förskola 
(Björck-Åkesson, 2009). 
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I den nya skollagen som trädde i kraft 1 augusti 2010 och som började tillämpas 1 juli 2011, 
blev förskolan en egen skolform. Enligt den nya skollagen har förskolechefen det 
övergripande ansvaret över att barns olika behov måste tillgodoses och att de ska få det stöd 
och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas på bästa sätt (SFS, 2010). 
 
Läroplan för förskolan Lpfö 98, trädde i kraft 1 augusti 1998 och reviderades 2010. I 
läroplanen för förskolan beskrivs att förskolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet. 
Till skillnad mot skolans uppnåendemål är målen i förskolan utformade som strävansmål. Det 
är förskolans verksamhet som ska bedömas och inte det enskilda barnets prestationer. Vidare 
beskrivs det att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Detta för att vistelsen i 
förskolan ska bli så bra som möjligt för barn med svårigheter. Arbetet i förskolan ska formas 
av lärande, trygghet, utveckling och omsorg om det enskilda barnet. Förskolans uppgift 
innebär att i samarbete med föräldrarna arbeta för att varje barn ges möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar. Alla barn ska få uppleva glädjen i att göra framsteg och att få 
uppleva sig vara en i gruppen (Skolverket, 2004, Skolverket, 2010). 

Förskolechefens	  specialpedagogiska	  ansvar	  
 
Förskolan är den första delen av utbildningssystemet och dess verksamhet och ledning 
regleras i den nya skollagen. Förskolan ska ledas av en förskolechef. Från centralt 
skolpolitiskt håll har man valt att förtydliga organisationsstrukturen kring förskolans 
ledarskap, en förändring som förskolans kommunala huvudmän måste förhålla sig till. 
Förskolechefskapet är ett mångdimensionellt uppdrag, där verksamheten kontrolleras både av 
stat och kommun (Riddarsporre & Sjövik, 2011). 
 
Förskolechefer har fått ett allt större ansvar. De ska se till att verksamheten förhåller sig till 
det som står i styrdokumenten och samtidigt leda den pedagogiska utvecklingen mot bästa 
möjliga måluppfyllelse. Allt inom de ekonomiska ramar de tilldelats av huvudmannen. 
Kraven på att förskolechefen ska bedriva ett pedagogiskt och inte bara personaladministrativt 
ledarskap har också ökat under senare tid (Riddarsporre & Sjövik, 2011). I skollagen 
(2010:800) kap. 8 som handlar om förskolan står det: 
 

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 
kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn 
eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 
ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att 
barnet ges sådant stöd. 

All personal som är inblandad i ett ärende med ett barn i behov av särskilt stöd, behöver 
kunna klargöra sina perspektiv och värderingar. Om man inte gör det är risken att man bygger 
sina strategier på motstridiga förväntningar som inte kan förenas i personalgruppen. Framför 
allt blir skillnaderna mellan olika perspektiv tydliga då det gäller konsekvenserna, de åtgärder 
som man vidtar. I till exempel det relationella perspektivet talar man mer om att inta barnets 
perspektiv, att som personal bli delaktig i barnets verklighet och sätta sig in i dess situation 
(Skolverket, 2002). 
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Tidigare	  forskning	  
 
Palla (2011) lyfter fram i sin avhandling Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolan 
som en diskursiv praktik att förskolan ska utgå ifrån barnets styrkor, intressen och 
erfarenheter, även när det handlar om specialpedagogik. Hon har i sin studie lyssnat på 
inspelade handledningssamtal mellan förskolepersonal och specialpedagoger, där man 
diskuterar olika barns beteenden som utmanar, oroar eller förbryllar pedagogerna. Palla anser 
att det är viktigt att titta både på barnet samt på den pedagogiska miljö som förskolan kan 
erbjuda. Det enskilda barnets prestationer ska inte bedömas eller betygsättas. När barn blir 
föremål för specialpedagogiska insatser ska man utgå ifrån deras erfarenheter och intressen 
istället för deras brister. På så sätt kan möjligheter för lärande skapas i en förskola som blir till 
för varje barn. 
 
European Agency Development in Special Needs Education (2010) gjorde en omfattande 
rapport om den aktuella situationen inom området tidiga insatser för barn i behov av stöd. 
Rapporten är en är en uppföljning av den analys som genomfördes av European Agency under 
åren 2003–2004. Från 26 länder deltog 35 sakkunniga. 
 
De nationella rapporterna visar att tidiga insatser till stor del når barn i riskgrupper. Barn i 
behov av särskilt stöd och deras familjer får utredning och stöd i närområdet. Vilka 
funktionsnedsättningar eller förhållanden som ska ge rätt till stöd bestäms på nationell, 
regional eller lokal nivå. Vid en genomgång av de nationella rapporterna kan man se att det 
fortfarande kan finnas utmaningar i fråga om att både definiera målgrupper och tydliga 
kriterier för att få tillgång till stöd, samt att garantera familjer tillgång till lämpligt stöd och 
resurser. I vissa fall kan brist på kompetens hos personalen samt brist på kunskaper och 
tydliga definitioner, leda till stor variation mellan olika regioner i samma land. 
 
Sedan 2005 hade positiva förändringar ägt rum inom fem aspekter: tillgänglighet, närhet, 
kostnad, tvärprofessionellt arbete och mångfald. Man fann att dessa aspekter var avgörande 
för att involvera omgivningen med tidiga stödinsatser. I slutsatsen i rapporten kom man fram 
till tre prioriterade områden. Första området innebär att tidiga insatser bör ges så tidigt så 
möjligt och de bör omfatta både barnet och dess familj. Andra området handlar om att det 
behövs en kvalitetsstandard i respektive land. En utvärdering av de genomförda åtgärderna 
inom tidiga insatser behövs för att behålla kvalitén. Det tredje området lyfter upp 
delaktigheten av barnets familj i planeringen av åtgärder (European Agency Development in 
Special Needs Education, 2010). 
 
Insatser redan i förskolan skulle kunna leda till ett minskat behov av specialpedagogiska 
insatser i skolan. Individuella anpassningar i relation till enskilda barn kan ofta anpassas till 
och vara till gagn för arbetet med alla barn i en förskolegrupp. Sådana anpassningar av 
förskolans miljö kan bidra till en inkluderande pedagogik i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd (Lutz 2006). Förskolläraryrket måste hela tiden ses som ett yrke i en 
förändringsprocess. Förskollärarnas kompetens bildas av värderingar, kunskaper och teorier 
på olika organisationsnivåer. I takt med nya läroplaner och beslut inom skolpolitiken skapar 
förskollärarna förutsättningar för alla barns lärande i förskolan (Sheridan m.fl., 2011). 
 
Thomas Skrtic (1991) har fört fram ett perspektiv på specialpedagogikens roll i skolan som 
har kommit att påverka många forskare inom området. Han menar att genom utbildning och 
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erfarenhet får läraren en blick för vilka barn och elever som han/hon kan hantera och vilka 
som faller utanför det som ses som det normala. Eftersom lärare inte anser att de har 
kompetens att möta alla elever uppstår ett behov av ett specialpedagogiskt system. I ett sådant 
verkar specialpedagoger och speciallärare som blir experter på sina ”cases”. Då framträder 
olika grupper av lärare som är experter på olika typer av elever. Följden blir, enligt Skrtic, att 
lärare i den reguljära undervisningen inte behöver möta den utvecklande utmaning som 
elevers olikhet innebär, eftersom flera elever blir placerade i ett specialundervisningssystem. 

Skrtic anser att istället för att undvika denna utmaning bör skolan organiseras om från 
grunden. Organisationen måste bygga på att lärare av olika sorter organiserar verksamheten 
flexibelt utifrån de behov som finns. I stället för att lärare med olika kompetenser var för sig 
möter elever, är grunden en gemensam problemlösning. I detta arbete samverkar personer 
med olika kompetenser kring alla elever i undervisningen. Det blir en professionell 
problemlösningsprocess (Skrtic, 1991). 

Specialpedagogisk verksamhet i förskolan behöver specialpedagoger som arbetar för ett bra 
samarbete mellan olika myndigheter och organisationer, mellan olika yrkesgrupper i 
förskolan samt mellan hemmet och förskolan. Tillgängligheten till och information från andra 
yrkesverksamma i förskolan är viktig, detta för att föräldrarna ska känna sig trygga. 
Förskolans personal förväntas ha gedigen kunskap om barns utveckling. I arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd anses det viktigt att ha någon i förskolan med specifik kunskap, till 
exempel en specialpedagog (Von Ahlefeld Nisser, 2009, Sandberg & Ottosson, 2010). 
 
I USA genomförde Brownell m.fl. (2001) en enkätundersökning där 500 förskollärare deltog. 
Studien utfördes för att få information om förskollärarnas syn på betydelsen av 
individualiserad undervisning för barn i behov av särskilt stöd. De flesta förskollärare som 
deltog i studien stödde vikten av individualiserande ingripande. Sjuttiofem procent av 
förskollärarna arbetade inte med en specialpedagog fastän de flesta av dem hade barn i behov 
av särskilt stöd i sin barngrupp. En majoritet av förskollärarna tyckte att det var viktigt med 
individuella och specifika mål för alla barn. De flesta förskollärarna ansåg att de skulle vilja 
ha hjälp och stöd för barn i behov av särskilt stöd som var inskrivna i barngruppen. Man 
önskade även ett aktivt samarbete med en specialpedagog. I studien framkom faktorer som 
kunde ses som hinder i arbetet med individualiserande mål, bristande samordning mellan 
myndigheter, begränsande ekonomiska resurser, förskollärarnas ovana att arbeta med 
specialpedagog i barngruppen, administrativa hinder för att kunna tillhandahålla integrerade 
specialpedagogtjänster. Dessa potentiella hinder måste undersökas och följas upp om man vill 
uppnå ett framgångsrikt arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
 
I boken Theoretical Perspectives on Special Education (1998) skriver bland andra Haug och 
Tøssebro att specialpedagoger bör vara mer stödjande till förskolorna och erbjuda mer hjälp. I 
specialpedagogiska frågor kan förskollärare känna sig osäkra och där kan specialpedagogen 
vara ett stöd. Då kan förskollärarna få hjälp att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Det är 
nödvändigt att se den specialpedagogiska kunskapen och kompetensen som något stödjande 
tillsammans med den vanliga undervisningen. På så sätt kan hela arbetslaget på förskolan bli 
mer kompetent när det gäller specialpedagogik. 
 
Enligt Vernersson (2007) och Björck-Åkesson (2009) är det viktigt att specialpedagogiken 
främjar alla barn. De specialpedagogiska insatserna ska användas så att barnet blir integrerat i 
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gruppen och inte blir specialbehandlat. De insatser som görs för barn som behöver mer stöd i 
förskolan utgörs av både arbete med hela barngruppen och med enskilda barn. Vistelsen på 
förskolan i sig kan utgöra ett allmänt stöd för vissa barn medan andra kan behöva ett 
komplement med mer individuellt stöd, och det är här specialpedagogiken kommer in i 
verksamheten. Sandberg (2009) menar att när det gäller förskolan talar vi sällan om 
specialpedagogik, annat än i termer av att det finns möjligheter för pedagogerna i förskolan 
att konsultera specialpedagoger. Mycket tyder på att behoven av specialpedagogisk 
kompetens har ökat till följd av att allt fler barn uppvisar behov av särskilt stöd. Detta bör 
mötas genom att öka den specialpedagogiska kompetensen i förskolan, både genom att öka 
grundkompetensen hos den vanliga läraren och genom att stärka den särskilda 
specialpedagogiska kompetensen. 
 
Clark m.fl. (1998) menar att specialpedagogiken har ifrågasatts som kunskapsområde och 
verksamhet. Speciellt diskuteras vad som skiljer specialpedagogiken från pedagogiken och 
om specialpedagogiken behövs i ”en skola för alla”. De tar upp frågan om inte ”vanlig” 
pedagogik skulle kunna möta alla barn och elever. 
 
Holst & Pihlaja (2011) gjorde en studie i Finland där de undersökte och jämförde 
förskollärare och specialpedagogers uppfattning om sin egen kompetens gällande arbetet i 
förskolan. Studien baseras på förskollärares och specialpedagogers självutvärdering av sin 
kompetens i specialpedagogik. Resultatet visade att förskollärarna ansåg sin praktiska 
kompetens inom specialpedagogik vara högre än sin teoretiska kompetens. Båda grupperna 
hade bra kunskap om barns utveckling medan specialpedagogerna ansåg sig ha hög 
kompetens att identifiera barn i behov av särskilt stöd. 
 
Det är verksamhetens behov som ställer krav på hur specialpedagogens kompetens ska 
användas. Specialpedagogen bör vara väl insatt i förskolans arbetssätt och ha förståelse för 
dess kultur och organisation. Det krävs en flexibilitet i arbetet med målet att minimera hinder 
och orsaker till svårigheter i förskolans lärandemiljöer (Tideman m.fl., 2004). 

Barnets situation och utveckling påverkas av ett samspel mellan egenskaper hos barnet, 
föräldrarna samt förhållandet till andra viktiga personer och arenor. Samverkan mellan 
förskola, skola och föräldrar är en viktig bit för barnets utveckling. När specialpedagogen och 
pedagoger arbetar med barn och deras föräldrar, krävs ett öppet och flexibelt arbete. Varje sak 
måste förstås både individuellt och som en del av en helhet (Drugli, 2003). 
 
Imsen (2006) beskriver hur Bronfenbrenner har utvecklat en utvecklingsekologisk teori som 
innebär att man ska se barns utveckling i hela sitt sammanhang. Det är av stor betydelse för 
barnet att man uppmärksammar dess uppväxtmiljö, biologiska faktorer och psykologisk 
utveckling samtidigt. Han menar att för att förstå hur barnen utvecklas måste vi se samspelet 
mellan individen och miljön. Ett barn rör sig inte bara i en miljö utan är delaktig i många 
olika, därför är det viktigt att studera alla dessa olika miljöer och titta på hur de befinner sig i 
relation till varandra. Bronfenbrenner tänker sig miljöerna som ett sammanhängande system 
där den ena innehåller den andra och liknar det vid ryska dockor. En miljö omsluts av en 
annan som i sin tur omsluts av en tredje. Det är av stor vikt att studera hur situationer hänger 
samman och hur förändringar i en miljö leder till förändringar i en annan. Till exempel när 
barnet kommer till förskolan, vad bär det med sig förutom sin väska? Vad hände hemma 
innan barnet kom till förskolan? Bronfenbrenners modell är ett användbart verktyg i analysen 
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av barns uppväxtmiljö. Modellen belyser att de som arbetar med barn, till exempel 
specialpedagoger, måste ta hänsyn till många förhållanden samtidigt och därigenom skapa ett 
helhetsperspektiv. 
 
Specialpedagogiska samtal, handledning och kartläggning är en viktig del i specialpedagogens 
yrkesutövning. Vid handledning ges förskolepersonalen möjlighet att reflektera över hur man 
ser på barns beteenden i förskolan. Genom att samtala finns möjligheter att främja sitt 
förhållningssätt till barns olikheter (Palla, 2011). Det främsta syftet med handledning är att 
främja ökad medvetenhet om sitt förhållningssätt och egna beteende hos pedagogerna. 
Handledningen måste ha inslag av kompetenshöjning, många pedagoger behöver få mer 
kunskap i ett specifikt område. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man 
handledning som är konkret och inriktad på verksamheten i förskolan. Handledningen blir då 
ett stöd i det dagliga arbetet (Drugli, 2003). 
 
Specialpedagogen ska arbeta nära arbetslaget men också vara en samtalspartner och rådgivare 
för pedagogerna på förskolan och barnens föräldrar (Persson, 2007). Barn har inte specifika 
behov, de har behov av en verksamhet som kan tillgodose dem med specifika handlingar. 
Barnens agerande är tecken på att förskolan har svårigheter att hantera sitt uppdrag. 
Pedagogerna behöver någon som kan stödja dem i att prioritera behov och hjälpa till med en 
gemensam färdriktning (Wetso, 2006). Vid de handledande samtalen kan det innebära två 
skilda sätt att prata om förändring. För det första kan det handla om att ge pedagogerna 
konkreta råd hur deras agerande kan förändra barns situation. För det andra kan handledning 
ses som ett verktyg till pedagogerna för att göra dem mer medvetna kring deras arbetssätt 
(Bladini, 2004). 
 
För att kunna arbeta med åtgärder både utifrån barnets förutsättningar och utifrån samspelet 
med miljön måste man göra en kartläggning. Kartläggningen görs både av barnet och av 
förskolemiljön och är till för att stödja barnet på bästa sätt. På så vis får pedagogerna en bild 
av styrkor och svagheter på alla nivåer, individ- grupp- och organisationsnivå (Björck-
Åkesson & Sandberg, 2009). Enligt Olsson & Olsson (2007) krävs det respekt, lyssnande och 
lyhördhet av den som gör kartläggningen. Det är viktigt att läroplanens mål finns med som 
utgångspunkt. Även de anser att kartläggningen bör omfattar alla tre nivåerna: 
 

1. Individnivå 
Det är viktigt att fokusera på barnets starka sidor. Genom observationer upptäcka 
svårigheter men också hitta utvecklingsmöjligheter hos barnet. Samtala med barnet, 
pedagoger, föräldrar. Fundera kring barnets intressen, beteenden i olika situationer, 
samspel med andra och sin egen självkänsla. 
 

2. Gruppnivå 
Viktigt att se hur barngruppen är sammansatt och hur barnets situation ser ut i den 
gruppen. Hur bemöter pedagogerna barnen i gruppen och vad utmärker klimatet i 
gruppen? Viktigt att fundera över arbetsformer och inlärningsmiljön på förskolan. 
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3. Organisationsnivå 
Varje förskoleverksamhet har sitt eget arbetssätt och arbetsform. En förskolas 
upptagningsområdes socioekonomiska struktur påverkar verksamhetens synsätt. 
Värderingar, attityder och uppfattningar om förskolans uppdrag är viktiga delar vid 
kartläggningen av en förskolas organisationsnivå (Olsson & Olsson, 2007). 
 

Enligt Von Ahlefeld Nisser (2009) har specialpedagogtjänsten handlat mer om en 
arbetsenhetsledartjänst. Det har framkommit i studier gjorda mellan åren 2004 och 2006 med 
femton deltagande specialpedagoger där Von Ahlefeld Nisser har försökt förtydliga 
specialpedagogens yrkesroll i förskola och skola. Specialpedagogen ska arbeta på ett 
förebyggande sätt med att utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer, att vara 
en kvalificerad samtalspartner samt att leda utveckling. Det handlar om en kvalificerad 
pedagogisk ledningsfunktion, men det har inte framgått på ett tydligt sätt. För att yrkesrollen 
ska efterfrågas måste den bli synlig hos skolledning, andra yrkesgrupper och föräldrar. Vidare 
menar författaren att organisationskulturen, i förskola och skola som ser förskolechef och 
rektor som överordnad specialpedagogen kan vara ett hinder. Det är långt ifrån självklart att 
specialpedagogen utgör ett stöd för ledningen. 

Vi avslutar detta avsnitt med en summering av föregående text. Forskningen visar att tidiga 
insatser i förskolan bör utgå från barns erfarenheter för att skapa möjligheter för lärande 
(Palla, 2011). De tidiga insatserna kan gagna hela förskolegruppen och på sikt ge ett minskat 
behov av specialpedagogiska insatser i skolan (Lutz, 2006). Många forskare anser att 
förskolan och skolan måste anpassas för att vara ”en skola för alla”. Dessutom har behovet av 
det specialpedagogiska stödet ökat i förskolan till följd av fler barn i behov av särskilt stöd 
(Sheridan, m.fl., 2011, Vernersson, 2007 och Björck-Åkesson, 2009). Där kan 
specialpedagogen vara ett stöd för förskolepersonalen genom handledning samt genom att 
verka för ett bra samarbete mellan olika instanser (Von Ahlefeld Nisser, 2009 och Sandberg 
& Ottosson, 2010). 

Imsen (2006) anser att för att förstå barnet måste man se samspelet mellan individ och miljö 
och på så sätt skapa ett helhetsperspektiv. Enligt Vernersson (2007) ska specialpedagogiken 
främja alla barn och insatserna ska gälla både det enskilda barnet samt hela barngruppen. När 
lärarnas kompetens inte räcker till kan de få stöd av en specialpedagog för att kunna möta alla 
elever. Specialpedagogen ska arbeta stödjande och den specialpedagogiska kunskapen ska ses 
som ett stöd till den vanliga undervisningen (Haug & Tøssebro, 1998, Skrtic, 1991). 

När vi summerar forskningsläget ser vi att tre delar i specialpedagogens yrkesroll är speciellt 
framträdande. Dessa tre är samtal, kartläggning och handledning. Dessa ses som 
specialpedagogens viktigaste uppgifter för att främja det specialpedagogiska arbetet på 
förskolor och skolor (Haug & Tøssebro, 1998, Palla, 2011, Drugli 2003, Bladini, 2004 och 
Von Ahlefeld Nisser, 2009). Von Ahlefeld Nisser (2009) menar dessutom att 
specialpedagogens yrkesroll måste tydliggöras för skolledning och föräldrar för att 
efterfrågas. 

Clark m.fl. (1998) för ett kritiskt resonemang kring specialpedagogik när de diskuterar vad 
som skiljer specialpedagogik mot pedagogik. De ifrågasätter även om det behövs 
specialpedagogik i ”en skola för alla” eller om ”vanlig” pedagogik kan möta alla barn och 
elever? 
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Teoretiska	  utgångspunkter	  
	  
Här följer en beskrivning av några olika perspektiv på specialpedagogik. Vi börjar med en 
presentation av kategoriskt och relationellt perspektiv. Dessa två använder vi sedan som 
teoretiskt ramverk i våra analyser. Efter det visar vi på att det finns andra alternativ än de 
perspektiv vi har valt att använda som teoretiska utgångspunkter. Det visar även att 
forskningen inom specialpedagogikens område utvecklas när det diskuteras olika perspektiv 
på specialpedagogik. Fler perspektiv ger upphov till fler sätt att tolka specialpedagogiken, 
vilket kan vara ett viktigt bidrag i den fortsatta debatten i ämnet. 

Kategoriskt	  och	  relationellt	  perspektiv	  
 
Här följer en förklaring av det kategoriska och det relationella perspektivet. Dessa perspektiv 
kommer vi att använda som teoretisk utgångspunkt när vi analyserar intervjusvaren i vår 
undersökning. Det kategoriska perspektivet tillhör ett mer traditionellt sätt att se på 
undervisning och barnet, medan det relationella perspektivet har ett mer nutida sätt att se på 
undervisning genom att ta in helheten i problematiken. Därför vill vi studera dessa perspektiv 
och utifrån dessa göra vår analys av intervjuerna med förskolecheferna. Detta för att se om 
något av perspektiven är mer utpräglade inom förskolan samt vilket perspektiv 
förskolecheferna intar när de talar om specialpedagogik. 
 
Det mer traditionella perspektivet att se på specialpedagogiken är det individuella - 
medicinska perspektivet. Det har sina rötter i psykologi och medicin där forskarna försöker 
avhjälpa brister som individen uppvisar. Det finns olika benämningar på perspektivet, till 
exempel funktionalistiskt (Skrtic, 1991), kompensatoriskt (Haug, 1998), medicinskt - 
psykologiskt (Clark m.fl., 1998) och kategoriskt perspektiv (Emanuelsson m.fl., 2001). I 
denna rapport har vi valt att använda oss av benämningen ”kategoriskt perspektiv”. 
 
Gemensamt för dessa perspektiv är att de har sin kunskapsbas i psykologi och medicin och i 
huvudsak placeras problemet hos individen. Individen (barnet/eleven) diagnostiseras och ges 
stödinsatser som ses som en kompensation för att normalisera ”individen”. I detta perspektiv 
måste behoven kategoriseras och avgränsas. Skillnaden mellan normalitet och avvikelse blir 
centralt i dessa perspektiv genom att åtgärderna ofta innebär någon form av särbehandling 
(Isaksson, 2009). Här kommer även tidsaspekten in. Ett exempel är socioemotionella 
störningar som utgör ett växande problem när resurserna inom förskola och skola är 
begränsade. Dessa problem får därför ofta förtur med kortsiktiga lösningar. Detta legitimeras 
utifrån ett kategoriskt perspektiv utan att man först har försökt lösa problemet långsiktigt 
(Emanuelsson m.fl., 2001). Här används den specialpedagogiska kompetensen ofta i form av 
en speciallärare eller specialpedagog som arbetar direkt med det enskilda barnet. Dessutom 
utgår man från individen för att förklara svårigheterna (Isaksson, 2009). 
 
Ett annat perspektiv inom specialpedagogiken är det relationella perspektivet (Emanuelsson 
m.fl., 2001 och Persson, 2007). Det har vuxit fram ur det socialkonstruktivistiska perspektivet 
som bygger på att den sociala verkligheten och sociala fenomen är konstruerade. Detta sker i 
interaktion mellan människor när de ska förstå sin verklighet. Utifrån detta perspektiv 
uppfattas skolsvårigheter som ett fenomen som har social betydelse och kan kopplas till den 
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sociala kontexten Det är alltså i samspel med andra som elevens svårigheter får sin innebörd. 
(Isaksson, 2009). 
 
Emanuelsson m.fl. (2001) beskriver hur det relationella perspektivet främjar ett inkluderande 
tankesätt. Här fokuserar man på samspel och interaktion mellan olika aktörer och talar om 
elever i svårigheter istället för elever med svårigheter. Även i detta perspektiv blir 
tidsaspekten viktig. Men i motsats till det kategoriska perspektivet har man här en långsiktig 
tidsaspekt, då ett relationellt synsätt bygger på långsiktighet. 
 
Persson (2007) tar upp relationellt och kategoriskt perspektiv i sin bok. Han anser att mellan 
dessa perspektiv kan det rymmas ett oändligt antal andra perspektiv samtidigt som dessa två 
perspektiv inte behöver utesluta varandra. Persson belyser att specialpedagogisk verksamhet 
bör ske i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan, alltså utifrån ett relationellt 
perspektiv. Till exempel genom att alla elever inkluderas i den dagliga undervisningen istället 
för att skolan har ”små grupper”. Här blir specialpedagogens uppdrag att handleda personalen 
för att hitta en långsiktig lösning och vara en länk mellan olika nivåer. Förändringar i barnets 
omgivning kan påverka hans eller hennes förutsättningar att klara av uppställda mål och 
tidsaspekten blir då viktig. Interaktionen och samspelet mellan olika aktörer på individ-, 
grupp- och organisationsnivå blir också viktigt genom att samarbete på alla nivåer kan hjälpa 
barn i behov av särskilt stöd att klara sin skolgång. Rätt sorts resurser kan sättas in i rätt tid 
och på rätt plats inom förskola och skola. 
 
Emanuelsson m.fl. (2001) tar i en forskningsöversikt upp förhållandet till andra perspektiv 
och menar att mycket av den specialpedagogiska forskningen utgår från ett kategoriskt 
perspektiv där kunskapsbildningen överlag är medicinskt-psykologiskt baserad utan att visa 
hur kunskapen ska bli pedagogiskt relevant. Vidare menar Emanuelsson m.fl. att då 
forskningen fortfarande är förankrad i det kategoriska perspektivet kan relationella perspektiv 
bli behandlade utifrån ett kategoriskt synsätt på grund av att forskningens utgångspunkt varit 
kategorisk. Få forskningsprojekt använder båda perspektiven för att integrera dem i analyser. 

Företrädare för kategoriskt och relationellt perspektiv riskerar att isolera sina åsikter så att ett 
viktigt utbyte mellan perspektiven uteblir. De kategoriska och relationella perspektiven 
behöver ytterligare analyseras kritiskt och utvecklas för att gynna en fortsatt teori- och 
kunskapsutveckling. Inom förskolan finns mycket lite specialpedagogisk forskning trots att 
behovet av specialpedagogiska insatser har ökat. En av anledningarna till ökningen kan vara 
att förskolan har utvecklats till en mer skolliknande verksamhet i och med den nya läroplanen 
och nya skollagen, där förskolan har fått en tydligare utbildningsambition (Emanuelsson m.fl., 
2001). Clark m.fl. (1998) anser att teoretiska positioner och synsätt måste ifrågasättas även 
om de verkar vara omfattande och kompletta. Det är viktigt att omvärdera det som tidigare 
gjorts på grund av att det som bekräftat tidigare hypoteser förändras. Både Clark m.fl. (1998) 
och Nilholm (2005) refererar till Thomas Skrtic i sina artiklar. Skrtic argumenterar för ett 
synsätt där man bryter ner gamla teorier för att konstruera nya. Han menar att det inte finns 
några eviga sanningar. Den viktigaste uppgiften är att dekonstruera gamla teorier för att 
konstruera nya för ämnet (Clark m.fl., 1998). 
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Perspektiv	  på	  specialpedagogik	  
 
Specialpedagogiken har sina rötter i psykologi och medicin. Idag har specialpedagogiken fått 
ett allt större samhällsvetenskapligt intresse och i samband med det uppkommer fler 
perspektiv på specialpedagogik. Perspektiv inom specialpedagogiken är viktiga på grund av 
att det är dem som teorier och forskning grundar sig på och de strukturerar upp 
forskningsprocessen (Clark m.fl., 1998). Även Nilholm (2006) är av den åsikten att 
perspektiv strukturerar upp forskningsprocessen samt att olika perspektiv ger olika sätt att se 
på specialpedagogiken och dess uppgifter, historia och relation till andra kunskapsområden. 
 

Ett perspektiv grundar sig alltså på ett antal antaganden och 
omfattar specifika förklaringar, referensramar och frågor om 
skolproblem. Beroende på de antaganden vi gör kommer vi då att 
se på problem i undervisningen på olika sätt (Nilholm, 2006, s 11). 

Beroende på vilket perspektiv man intar, kommer specialpedagogiska åtgärder för barnet att 
se olika ut. Dock efterlyser flera forskare alternativ till de grundläggande perspektiven, bland 
annat Clark (1998), Nilholm (2005) och Persson (2007). Nilholm diskuterar i en artikel i 
Pedagogisk Forskning i Sverige (2005) kring de grundläggande perspektiven och att dessa 
behöver kompletteras med fler perspektiv. Detta anser Nilholm vara viktigt på grund av att 
olika perspektiv på specialpedagogik ger olika konsekvenser för hur verksamheten ska 
bedrivas samt för att identifiera viktiga forskningsområden. 

Nilholm (2005) har tre kandidater till ytterligare perspektiv. Det är tolkningsparadigmet, 
interaktivt perspektiv och dilemmaperspektiv. Dilemman är motsättningar som egentligen inte 
går att lösa. Dilemman som hela tiden tvingar människor till olika ställningstaganden finns 
alltid ibland oss och det gör att ett dilemmaperspektiv är nödvändigt. I skolan ska alla få en 
likvärdig utbildning (likhet) samtidigt som utbildningen ska anpassas till alla barns olikheter 
(olikhet), men då uppstår en rad dilemman av bland annat social, politisk och etisk karaktär. 
Nilholm argumenterar för att dilemmaperspektivet intar en ny och tredje teoretisk position 
som inte ska reduceras till en kompromiss mellan det kompensatoriska och det relationella 
perspektivet, utan ska räknas som ett tredje perspektiv. Han anser att 
 

poängen med ett dilemmaperspektiv är att fokusera komplexiteten i 
konkreta utbildningssystem avseende hur olika dilemman 
hanteras, snarare än att ge lösningar på hur de ska upplösas 
(Nilholm, 2005, s. 135). 

Nilholm menar också att det sociala kring barnet är det som behöver lösas för det är där 
problematiken ligger, inte att problematiken ligger hos barnet. Däremot ställs 
utbildningssystemet inför elevers olikheter och dessa förhandlas i sociala processer. 

Tolkningsparadigmet kan utgöra en viktig del av ett dilemmaperspektiv. Specialpedagogiken 
rör områden som till exempel avvikelse och marginalisering. Det kan vara svårt att beskriva 
det som sker utifrån en neutral utgångspunkt, men tolkningsparadigmet gör det möjligt att 
utgå från hur deltagarna som studeras konstruerar sin verklighet. Detta gör att det blir en 
viktig del av dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). 



 

18 
 

Det interaktiva perspektivet har sin position mellan ett relationellt och ett kategoriskt 
perspektiv – man ser alltså både omgivningen och barnet som bärare av problemet. Nilholm 
(2005) anser att man inte ska se det interaktiva perspektivet som en kompromiss mellan två 
perspektiv utan som ett bidrag till den specialpedagogiska forskningen. I Theorising Special 
Education (1998) skriver Ainscow också om det interaktiva perspektivet där den enskilda 
elevens behov uppmärksammas och kompenseras, men där också individens integrering och 
samspel står i fokus. Han påpekar dock att trots perspektivets goda intentioner, tenderar 
synsättet att ”det finns speciella barn som är i behov av specialundervisning” hålla sig kvar, 
om än i en mera liberal och förtäckt klädnad. Ainscow menar också att lärarna måste 
reflektera mer över sitt yrke och sin praktik med målet att göra förbättringar i verksamheten 
och genom det underlätta för alla elever. 
 
I denna studie presenteras relationellt och kategoriskt perspektiv som ett teoretiskt ramverk. 
Studiens intervjuer har vi analyserat utifrån perspektiven där vi använt dem som verktyg för 
att tolka och åskådliggöra vilka perspektiv som kommer till uttryck i förskolechefernas svar. 

Metod	  
 
I detta avsnitt redogör vi för vilken vetenskaplig ansats och metod som ligger till grund för 
vår studie. Därefter redovisar vi vår datainsamlingsmetod, valet av informanter och 
genomförandet. Slutligen diskuterar vi etiska ställningstagande och tillförlitlighet. 

Vetenskaplig	  ansats	  
 
Med utgångspunkt från studies syfte, att utifrån förskolechefers perspektiv, beskriva, 
analysera och förstå specialpedagogikens funktion och specialpedagogens yrkesroll i 
förskolan, valde vi en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ metod har ett induktivt synsätt på 
förhållandet mellan teori och metod. Med det menas att forskaren vill förstå den sociala 
verkligheten som människor själva upplever den, till exempel genom intervjuer. Vi har använt 
oss av kvalitativa intervjuer som verktyg för att få reda på informanternas åsikter och 
synpunkter på de frågor vi ställde. 
 
I Backman (2008) står att läsa om kvalitativ forskning. Den går på djupet med olika frågor 
och försöker beskriva hur, vad och varför saker och ting sker för att sedan tolka svaren utifrån 
dess kontext och sammanhang. Dessa undersökningar sker till exempel genom observation, 
intervju eller tolkning av texter. Intervjuerna fokuserar på informanternas åsikter och 
upplevelser som sedan intervjuaren tolkar för att hitta den röda tråden i materialet. 

Kvantitativ forskning ger resultat i form av siffror, exempelvis ålder, svar om kön och sådant 
som är möjligt att räkna på. Detta sker till exempel genom enkät eller strikt strukturerade 
intervjuer. Forskaren har från början en klar bild av vad som ska undersökas och strukturerar 
undersökningsmetoden utifrån det. Resultaten presenteras oftast i grafer, tabeller eller 
diagram (Backman, 2008). För att försöka uppnå vårt syfte och få svar på våra 
forskningsfrågor ansåg vi att kvalitativ forskning var bäst lämpat för vår undersökning. Vi har 
därför valt att använda oss av kvalitativ intervju som metod då den ger oss stor möjlighet att 
få svar på våra frågor. 
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Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning får ofta kritik av kvantitativa forskare för att 
vara subjektiv. Med detta menas att forskarnas egna uppfattningar om vad som är 
betydelsefullt och viktigt kan speglas i undersökningens resultat. Dessutom anses kvalitativ 
forskning vara svår att replikera, bland annat på grund av att den bygger på ostrukturerade 
undersökningar samt att den påverkas av forskarnas personliga egenskaper. Tolkningarna av 
kvalitativa data kan komma att påverkas av forskarnas subjektiva benägenheter och 
förståelser. 
 
Detta har vi reflekterat över när vi diskuterat undersökningens tillförlitlighet. Till exempel hur 
det kan ha påverkat resultatet att vi varit två personer som genomfört intervjuerna. Även vår 
förförståelse för hur arbetet i förskolan fungerar kan ha påverkat vår uppfattning om vad som 
är betydelsefullt i undersökningen. 

Datainsamlingsmetod	  
 
Vi valde den semistrukturerade intervjun för att få svar på våra frågeställningar, en 
intervjuguide (Bilaga 1) konstruerades och frågorna utformades utifrån syfte och 
frågeställningar. Bryman (2011) beskriver att denna modell ger den som blir intervjuad frihet 
att formulera svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som i 
intervjuguiden. Om forskaren vill att intervjupersonen skall utveckla sitt svar går det bra att 
ställa följdfrågor. Tanken med att göra en semistrukturerad intervju var att vi ville att 
förskolecheferna skulle få möjlighet att prata öppet om frågorna. Ibland blev det korta svar 
och genom att välja den semistrukturerade intervjun kunde intervjufrågorna fritt kompletteras 
med följdfrågor om vi ansåg det behövas. Trots detta har vi gått igenom frågeguiden noggrant 
innan intervjuerna och diskuterat eventuella följdfrågor. Allt för att försöka säkerställa 
undersökningens reliabilitet. Vi bestämde oss också för att följa intervjuguiden och ställa 
frågorna i samma ordning som de stod i guiden (Bilaga 1). 
 
Vi genomförde var sin pilotintervju och använde oss av förskollärare som informanter. De 
informerades om syftet med arbetet och tanken med pilotintervjun. Syftet var att förbereda 
oss på intervjuerna med förskolecheferna. Kvale & Brinkmann (2009) menar att en god 
intervjuare klarar av konsten att samtala, talar tydligt, tillåter intervjupersonen att tänka och 
prata i sin egen takt. Bryman (2011) beskriver betydelsen av att göra en pilotintervju. Han 
menar att genom pilotintervjun finns det möjlighet att skriva om svårtolkade frågor och 
eventuellt ändra på frågornas ordning i intervjuguiden. 
 
Pilotintervjuerna gav oss förkunskap om hur intervjuerna skulle fungera. Dels hur lång tid vi 
skulle behöva och dels hur frågorna fungerade. Det var även ett bra tillfälle för oss som 
intervjuare att öva på intervjutillfället samt att se hur inspelningsutrustningen fungerade. 
Pilotintervjuerna gav oss chans att ändra i intervjumallen, men vi kom fram till att den 
fungerade bra. Att intervjua är en svår konst och det extra intervjutillfället gav oss mer 
erfarenhet. Dock hade det hade varit viktigt att genomföra fler pilotintervjuer innan de 
ordinarie intervjuerna, ”övning ger färdighet”. 

Urval	  och	  bortfall	  
 
Vi började med att skicka ut mail med följebrev till 30 utvalda förskolechefer från två 
norrländska kommuner. Förskolecheferna hittade vi på kommunernas hemsida. Urvalet har 
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inte varit helt slumpmässigt, då vi försökt göra en geografiskt förutbestämd spridning. Olika 
områden har mycket olika behov av särskilt stöd och resursfördelningen ser därmed olika ut 
(Skolverket, 2009). Därför har vi försökt att så många områden som möjligt i kommunen 
skulle finnas representerade. Detta innebär att vi valt område och förskolor och i och med det 
blev förskolecheferna valda. 

Enligt Bryman (2011) kallas detta för ett ”målinriktat urval”. Med det menas att vi gjort vårt 
urval utifrån en önskan att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. I det 
här fallet är det förskolechefer. Den första kontakten togs via mail med de utvalda 
förskolecheferna. Med mailet bifogades ett följebrev (Bilaga 2) där vi presenterade oss och 
vår studie. Dessutom förklarade vi att deltagandet var frivilligt och att deras uppgifter skulle 
behandlas konfidentiellt. 

Efter ungefär fem dagar kontaktades samma förskolechefer på nytt via mail, denna gång med 
syfte att få boka en tid för intervju. Undersökningens bortfall uppgick till 60 procent. Fem 
förskolechefer avböjde att delta i undersökningen på grund av tidsbrist. Tretton förskolechefer 
svarade aldrig på de mail som vi skickade ut och således är orsaken till att de inte ville ställa 
upp okänd. Trots två påminnelser fick vi inget svar från dem. 

Genomförande	  
 
För att besvara våra frågeställningar intervjuade vi tolv förskolechefer. Förskolecheferna som 
ville ställa upp på intervjun svarade via mail och meddelade vilken tid som passade dem och 
på vilken plats intervjun skulle genomföras. Intervjuerna gjordes enskilt på förskolechefernas 
respektive arbetsplatser. Antingen satt vi i deras arbetsrum eller i ett närliggande mötesrum. 
Vid samtliga intervjuer var vi en intervjuare och en förskolechef. 

Vi inledde intervjuerna med att berätta om bakgrunden och syftet med vår studie och frågade 
om godkännande av att få spela in. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt att vara 
tydlig med vad man vill veta och att få informanterna att känna sig så bekväma som möjligt 
vid intervjun. Vi förklarade att allt som spelades in var konfidentiellt och skulle raderas när 
vårt arbete var godkänt. 

Bryman (2008) och Trost (2010) menar att det är bra om intervjun spelas in på band. 
Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad som sägs och hur det sägs. Intervjuaren 
förutsätts vara uppmärksam på det som sägs och kunna följa upp intressanta synpunkter, 
vilket då underlättas genom att inte behöva föra anteckningar. Med bandinspelning 
underlättas också en noggrann analys av vad människor har sagt, då det finns möjlighet att 
lyssna på intervjuerna upprepade gånger. 
 
Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter att genomföra och de spelades in på diktafon eller 
dator. Under intervjun försökte vi skapa en god kontakt med våra informanter genom att 
lyssna aktivt och visa intresse och förståelse för det informanterna berättade. Vi tänkte även 
på vårt kroppsspråk för att informanterna skulle känna sig bekväma i situationen. 
Intervjufrågorna var ganska breda vilket gav informanterna möjlighet att ge uttömmande svar. 
Följaktligen behövdes endast några få följdfrågor vid enstaka intervjuer. Vi följde 
intervjuguiden och allt spelades in. Genom det kunde vi vara aktiva lyssnare eftersom vi inte 
behövde föra anteckningar. Det har varit ett positivt klimat vid intervjutillfällena och vi har 
känt oss väl bemötta av förskolecheferna. 
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Vi har inte gjort intervjuerna tillsammans, utan har delat upp informanterna mellan varandra. 
Efter varje intervju har vi delgett våra erfarenheter och diskuterat med varandra hur vi ska 
kunna göra intervjuerna så bra och likvärdiga som möjligt. Vi har varit samstämmiga i vårt 
arbete och trots att vi inte gjort intervjuerna tillsammans tycker vi att vi har kunnat genomföra 
dem ganska likvärdigt. 

Intervjuerna transkriberades till löpande text. Vi har transkriberat varje intervju samma dag 
som vi gjort den och haft den i färskt minne. Det har vi gjort för att intervjun ska bli så rättvist 
transkriberad som möjligt. Om informanten till exempel förstärkte sitt uttalande med en gest 
eller en paus, kan det vara svårt att minnas i efterhand vad det betydde. Svaren har vi delat 
upp i olika teman utifrån forskningsfrågorna, därefter har vi analyserat dessa för att hitta 
variationer, likheter och olikheter. Vi konstruerade ett kategoriseringsschema för att lättare 
kunna analysera intervjusvaren och för att inte missa något viktigt i informanternas svar. 
Detta visade sig vara ett stort stöd i vår analys. Det gjorde att vi lättare kunde se mönster och 
upptäcka likheter och skillnader i svaren. 

Att analysera kvalitativ forskning innebär att skapa förståelse och att söka mönster, upptäcka 
likheter och skillnader och på så sätt tematisera eller utforma kategorier. I analysen bör man 
visa kreativitet och upptäcka olikheter. Det är viktigt att kunna växla mellan olika perspektiv 
eftersom detta bidrar till att analysen breddas och fördjupas (Ahlberg, 2009). 
 
Alla våra tolv intervjuer med förskolechefer har spelats in på diktafon eller dator och sedan 
transkriberats i löpande text. Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad som sägs 
och hur det sägs. Intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det som sägs och kunna följa 
upp intressanta synpunkter, vilket då underlättas genom att inte behöva föra anteckningar. 
Med inspelning underlättas också en noggrann analys av vad människor har sagt, då det finns 
möjlighet att lyssna på intervjuerna upprepade gånger (Bryman, 2011 och Trost, 2005). Våra 
intervjuer har fungerat bra och fördelen med att vi inte behövt anteckna under intervjuerna har 
gjort att vi kunnat koncentrera oss på vår informant. Vi har försökt vara en intresserad och 
aktiv lyssnare vilket troligen hjälpte informanten att inte känna sig obekväm under intervjun. 
 
Vi har till en början försökt att skapa oss ett helhetsintryck av alla intervjuer. Detta har vi 
gjort genom att läsa de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger. Trost (2005) beskriver att 
analys av kvalitativa intervjuer innebär att man läser igenom det man skrivit ut och samtidigt 
funderar över vad man hörde och såg under intervjuns gång. Enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) ska man inte uppfatta intervjuer som enbart utskrifter, intervjuer är levande samtal. 
Intervjuaren samlar inte ihop uttalanden utan de skapas tillsammans mellan forskare och 
informant. 
 
Trost (2005) och Bryman (2011) menar att redan när forskaren intervjuar sker mer eller 
mindre automatiskt både analyser och tolkningar. Följderna av denna analys påverkar sedan 
nästa steg i processen att samla in data. Med tanke på detta har vi samtalat med varandra efter 
varje intervju för att inte endast intervjuaren ska ha ”tolkningsrätten”. Det har gjort oss mer 
delaktiga i varandras intervjuer och transkriberingar, vilket varit en fördel när vi sedan skulle 
analysera alla svar. 
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Etiska	  ställningstaganden	  
 
Vetenskapsrådet är en myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet. De har bland 
annat ett övergripande ansvar för de etiska kraven vid forskning. På Vetenskapsrådets 
hemsida CODEX, står att läsa om forskningsetiska principer och forskarens eget etiska ansvar 
som ska utgöra grunden för all forskningsetik. Vi har förhållit oss till de etiska principerna 
genom att följa Vetenskapsrådets rekommendationer och säkerställt sekretessen genom att 
beakta de grundläggande kraven gällande information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande av inhämtade uppgifter. 

Forskaren har en skyldighet att förse försökspersonerna (i detta fall informanterna) med 
skriftlig och muntlig information. Deltagarna har när som helst rätt att avbryta sitt deltagande 
i undersökningen och deltagarnas identitet skall skyddas (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 
gjordes genom att vi skickade ut följebrev (Bilaga 2) via mail till informanterna med 
information om hur intervjuerna skulle genomföras samt upplysning om sekretessen och att 
deltagandet var frivilligt. När intervjuerna skulle genomföras fick informanterna muntlig 
information om undersökningens bakgrund och syfte. Informanterna upplystes om att alla 
anteckningar och inspelningar var konfidentiella och skulle raderas när undersökningen var 
genomförd och examensarbetet godkänt. 

Kvale & Brinkmann (2009) går igenom etiska problem som kan uppstå vid intervjuforskning. 
Dessa anser de bör beaktas redan från början av undersökningen. Här ges en kort 
sammanställning av deras syn på etiska frågor vid de sju forskningsstadierna: 

1. Tematisering. Här bör man överväga syftet med undersökningen, dels med tanke på 
det vetenskapliga värdet, dels om den förbättrar den mänskliga situationen. Detta har 
vi gjort genom att gå igenom och diskutera dessa punkter utifrån vårt arbete. 
 

2. Planering. Här är det etiska problemet att erhålla informanternas informerade 
samtycke till att delta, att säkra konfidentialiteten samt att överväga de konsekvenser 
som kan följa av studien för de inblandade. 
 

3. Intervjusituation. Man måste överväga vilka de personliga konsekvenserna blir för 
informanterna, t ex stress under intervjun. 
 

4. Utskrift. Informanternas konfidentialitet måste säkras samtidigt som den utskrivna 
texten måste vara lojal mot deras muntliga uttalanden. 
 

5. Analys. Det etiska problemet blir här hur djupt intervjuerna kan analyseras, och om 
informanterna ska ges inflytande över hur deras uttalanden tolkas. 
 

6. Verifiering. Det är forskarens etiska skyldighet att redovisa kunskap som är säkrad och 
verifierad så långt det är möjligt. 
 

7. Rapportering. Vilka konsekvenser kan den publicerade rapporten få för informanterna 
samt den grupp de tillhör? Frågan om konfidentialitet blir aktuell även här. 
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Vi har förberett oss genom att läsa God forskningssed (2011), delar av Vetenskapsrådets 
hemsida (CODEX), det Kvale & Brinkmann (2009) skriver om etik samt tagit de etiska 
reglerna i beaktande. Detta för att genomföra undersökningen och intervjuerna på ett etiskt 
riktigt sätt. 

Tillförlitlighet	  
 
Reliabilitet och validitet är kriterier för en kvalitativt inriktad forskare när det gäller att få en 
bild av undersökningens kvalitet. Reliabilitet handlar om intervjuernas tillförlitlighet. Kan en 
annan forskare genomföra intervjuerna med samma resultat? Kommer svaren att ändras? 
Validitet handlar om giltighet. Undersöker metoden det den påstås undersöka? 
 
Många forskare har diskuterat hur relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. 
Validiteten bygger ofta på svar som går att omsätta i siffror, vilket ofta är resultatet av 
mätningar i kvantitativa undersökningar. Reliabiliteten handlar om att kunna göra om en 
intervju och få samma resultat. Det kan nästan sägas vara en omöjlighet att göra intervjuer 
och få samma resultat varje gång. Kvalitativa forskare skulle gärna se en anpassning av dessa 
begrepp, till exempel att man lägger mindre vikt vid frågor som rör mätning (Bryman, 2011). 
 
Vi har dock valt att använda oss av begreppen reliabilitet och validitet när vi skriver om 
undersökningens tillförlitlighet. Vi startade vår forskningsprocess med att konstruera ett 
tydligt syfte och frågeställningar. Detta har bidragit till att stärka undersökningens validitet. 
Intervjuerna i denna undersökning har varit semistrukturerade och följt en intervjuguide 
(Bilaga 1). Då vi varit två intervjuare som intervjuat i två olika städer blir undersökningens 
reliabilitet något lägre på grund av att vi inte gjort dem tillsammans. Dock har intervjuguiden 
och dess frågor arbetats fram för att intervjuerna ska kunna genomföras så likvärdigt som 
möjligt. Detta tillsammans med att det genomfördes pilotintervjuer innan undersökningen 
startade innebär att vi stärkt undersökningens reliabilitet. Under perioden när vi intervjuade 
hade vi regelbundna samtal med varandra om våra respektive intervjuer. Vi ville göra 
intervjuerna så lika som möjligt, trots att vi var två intervjuare som genomförde dem. 
 
Intervjuerna transkriberades samma dag de var gjorda för att vi skulle ha intervjuerna i färskt 
minne. Detta bidrog till en god tillförlitlighet. Vi gjorde sedan ett kategoriseringsschema för 
att lättare kunna sammanställa och analysera informanternas svar. Med ett 
kategoriseringsschema ville vi även säkerställa att vi inte missade något viktigt i analysen och 
genom detta stärka undersökningens validitet. Då vi båda två har en bakgrund som 
förskollärare, har vi en god inblick i hur arbetet fungerar inom den kommunala förskolan. Vi 
har försökt att inte låta vår förförståelse styra våra intressen i denna undersökning, men vi är 
medvetna om att det finns en risk att det speglas i resultatet. 
 
Fler pilotintervjuer hade bidragit till att vår intervjuguide hade kunnat justeras och det hade 
naturligtvis stärkt undersökningens reliabilitet. Vi är även medvetna om problemen med att 
inte göra intervjuerna tillsammans. Det finns alltid en variation hos varje enskild person, till 
exempel på vilket sätt man ställer en fråga eller vilket kroppsspråk man har. Ytterligare ett 
problem var att få förskolechefer ställde upp på intervjun. Ett stort bortfall påverkar 
undersökningens reliabilitet. 
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Resultat	  och	  analys	  
 
Här kommer vi att presentera resultatet av genomförda intervjuer. Varje forskningsfråga 
kommer att behandlas var för sig utifrån de svar vi fått från intervjuerna. Detta sker genom en 
sammanställning av förskolechefernas svar. Resultaten av dessa svar knyts sedan samman i en 
avslutande analys. 
 
För att kunna säkerställa förskolechefernas anonymitet använder vi förkortningen F i 
intervjucitaten och för att kunna särskilja dem är de numrerade från 1 till 12. Intervjuerna har 
genomförts i två norrländska kommuner. I den ena kommunen är specialpedagogerna 
anställda ute i skolområden där varje specialpedagog har några förskolor som ansvarsområde. 
I den andra kommunen arbetar specialpedagogerna i ett centralt team och har hela kommunen 
som arbetsfält. Vi har inte gjort någon jämförelse mellan kommunerna i undersökningen. 

Förskolechefernas	  uppfattning	  om	  innebörden	  av	  specialpedagogiska	  insatser	  
 
Enligt förskolecheferna innebär specialpedagogiska insatser ett stöd för verksamheten. Man 
tillför exempelvis extra kompetens genom att ta in en specialpedagog. Detta var det första de 
flesta av förskolecheferna svarade på frågan om innebörden av specialpedagogiska insatser. 
Där var de ganska samstämmiga. När de sedan utvecklar sina svar går åsikterna mer isär. 
Många ansåg att specialpedagogen genomför ett förebyggande arbete som ska vara till gagn 
för hela barngruppen och genom handledning och kartläggning får förskolans personal stöd i 
sitt arbete. 

 
Vi jobbar både mot barn, grupp och familj, hela vägen 
tillsammans med specialpedagogen (F 2). 
 

Förskolecheferna ansåg att specialpedagogiska insatser kan vara en hjälp för att se vad som 
inte fungerar, är det barnet eller något i verksamheten som behöver förändras? Det kan 
noteras att deras svar skiljde sig åt något när det gällde hur man talade om hur stödet till 
förskolan skulle användas. 
 
Några förskolechefer talade om att det var verksamheten som skulle behöva förändras. Om 
personalen inte hade tillräckliga kunskaper i arbetet med barnen, tog man hjälp av en 
specialpedagog för att ringa in behoven. Specialpedagogens uppgift blev då att observera 
personalen och göra en kartläggning för att sedan kunna handleda personalen och hjälpa till 
att utveckla deras arbetssätt. 
 
För en förskolechef innebar specialpedagogiska insatser att arbeta med pedagogernas 
förhållningssätt. Hur kan de bemöta barnet på ett annorlunda sätt? Hur kan de agera på ett 
annorlunda sätt för att få barnet att andra sitt beteende? Åtta förskolechefer tryckte på vikten 
av att specialpedagogiska insatser handlar om pedagogernas arbete i förskolan. 
Förskolecheferna menade att det var verksamheten som ska hantera och åtgärda de problem 
som uppstår med barn. Det är när det blir svårigheter i det arbetet som förskolan behöver 
specialpedagogiska insatser, till exempel i form av specialpedagog. 
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För mig är specialpedagogiska insatser när vi får problem, när vi 
upptäcker att vi har barn med svårigheter som vi behöver åtgärda 
på något sätt (F 11). 

 
Några informanter framhöll att specialpedagogiska insatser även kan vara andra aktörer än 
specialpedagogen. Det vill säga insatser direkt riktade mot det enskilda barnet och inte 
verksamheten. Framförallt var det då talpedagog som påtalades. Några av förskolecheferna 
har sett ett ökat behov av talpedagog vid förskolan. Även andra specialpedagogiska 
kompetenser togs upp, bland annat logoped och andra resurser som finns att tillgå vid 
landstingens habilitering. Då handlar det om andra insatser som hamnar utanför 
specialpedagogens verksamhetsområde. Detta var förskolecheferna medvetna om. En av 
förskolecheferna talade om att samarbetet mellan kommun, barnavårdscentral och landsting är 
av stor vikt för att barn som är i behov av dessa resurser inte skulle bli utan den hjälp och det 
stöd de har rätt till. 
 

Vi har ju ibland inne habiliteringen från sjukhuset och då gäller 
det att hitta system så att de här två (kommun – landsting) kan 
samarbeta när det gäller barnen. Allt det här är ju betydelsefullt 
och där är vi väl alla tämligen ense om att om där finns ett 
problem som inte verksamheten kan hantera, så ju tidigare man 
kan hantera det och hjälpa barnet, desto bättre blir barnets 
framtid (F 8). 
 

Specialpedagogiska insatser behövs för att komma tillrätta med något i barngruppen. När 
pedagogerna inte tycker att de kommer längre i sitt pedagogiska arbete kan specialpedagogen 
vara ett bra stöd. Att kunna få hjälp i arbetet med utåtagerande barn eller barn som är 
tillbakadragna och inte vågar prata. Men det kan dessutom vara ett stöd i arbetet med barn 
från andra länder, när pedagogerna märker att språkförståelsen är låg och de behöver hjälp 
med hur de ska arbeta med dessa barn. 

Fyra förskolechefer, som har specialpedagogen anställd på sitt område, beskriver att varje 
höst besöker specialpedagogen och förskolechefen alla förskoleavdelningar i området och 
träffar arbetslagen. Under dessa träffar pratar de utifrån barnens individuella behov och hur de 
ska arbeta med dessa på en gruppnivå. 

Under hela läsåret arbetar fyra förskolechefer med en ”barn och elevhälsaprocess”. De 
beskriver att i den processen är det viktigt att hela tiden arbeta främjande och förebyggande. 
Om förskolecheferna märker att pedagogernas kunskap och kompetens inte räcker till är det 
viktigt att processen går vidare genom att förskolecheferna ser över vilken ökad insats 
verksamheten behöver. Pedagogerna på förskolan kan kontakta ”sin” specialpedagog som då 
kommer på besök till förskolan. Från specialpedagogerna kan förskolecheferna få indikationer 
om det behövs en resurs i form av extra pedagog till barngruppen. Att göra barngrupperna 
mindre till antalet som ett led i specialpedagogiska insatser upplever en förskolechef som 
svårt. Då det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser är det lättare att anställa en till 
pedagog till barngruppen. 

Specialpedagogerna som är anställda i ett centralt team åker ut till förskolorna när de får en 
ansökan om hjälp. Det är pedagogerna på förskolorna som gör ansökan tillsammans med sin 
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förskolechef. Specialpedagogerna kontaktar förskolan och gör upp en tid för att komma till 
förskolan. Förskolecheferna upplever att samarbetet med det centrala teamet fungerar bra och 
att de snabbt får hjälp. Hjälpen handlar i första hand om att handleda personalen. 

Analys	  
 
Enligt vår bearbetning av intervjusvaren var förskolecheferna ganska ense när det gällde 
frågan om specialpedagogiska insatser. De flesta ansåg att det framför allt innebär stöd för 
verksamheten i form av en extra kompetens – specialpedagogen. När vi kategoriserade svaren 
enligt vårt schema ser vi att de flesta har mycket liknande åsikter vad gäller de 
specialpedagogiska insatserna. Förskolecheferna anser att specialpedagogen som kommer 
utifrån har ”nya ögon” att se på verksamheten och med sin kompetens som specialpedagog 
blir den en viktig tillgång för förskolan. Vi tolkar det som att förskolechefernas 
förhållningssätt stämmer överens med grunderna inom det relationella perspektivet när de 
anser att specialpedagogiska insatser behövs för att komma tillrätta med något i barngruppen. 
Specialpedagogen tas in som stöd i verksamheten när personalen inte har tillräckliga 
kunskaper för att hjälpa barn som behöver extra stöd. Det handlar om specialpedagogens 
arbete med att observera personalen och göra en kartläggning för att sedan kunna handleda 
personalen och utveckla deras arbetssätt. 
 
Förskolecheferna beskriver vidare att det handlar om pedagogernas arbete och förhållningssätt 
i verksamheten. Det kan till exempel behövas ökade insatser till verksamheten, att miljön 
behöver förändras eller att man sätter in en extra pedagog i arbetslaget. Förskolecheferna visar 
på en medvetenhet om att arbetet med barnen påverkas av pedagogernas förhållningssätt och 
att det är viktigt att tänka på hela barngruppen i det pedagogiska arbetet. 
 
I vår analys av intervjuerna ser vi att förskolecheferna har ett medvetet förhållningssätt utifrån 
det relationella perspektivet. Trots det visar många av svaren att förskolecheferna i första 
hand talar om barnet som problembärare, att specialpedagogiska insatser är till för att lösa 
problemet med barnet. Till exempel när personalen vill ha hjälp med utåtagerande barn, då tar 
man in specialpedagogen för att komma tillrätta med ”problemet”. Detta kan tyda på ett 
kategoriskt perspektiv eftersom man ser barnet som problembärare, till exempel talar 
förskolecheferna om barn med problem som ”behöver åtgärdas”. Här efterfrågar man 
handledning som stöd för förskolepersonalen. Utifrån ett kategoriskt perspektiv beskriver 
förskolecheferna att specialpedagogiska insatser även kan vara andra aktörer än 
specialpedagogen. Det vill säga insatser direkt riktade mot enskilda barn, framförallt var det 
då talpedagog som påtalades. 

Förskolechefernas	  uppfattning	  om	  specialpedagogens	  kompetens	  och	  hur	  den	  
används	  i	  förskoleverksamheten	  
 
När förskolecheferna talar om specialpedagogens kompetens anser de att specialpedagogen i 
förskolan är en kunnig person som pedagogerna kan diskutera verksamheten med, en 
samtalspartner. En person som har förmågan att kunna se verksamhetens helhet och hur 
pedagogerna är i sitt förhållningssätt mot barnen. Det är viktigt att specialpedagogen arbetar 
som kompetensutvecklare i vardagen. Att se helheten, hur pedagogerna arbetar i 
verksamheten. Att kunna inspirera och stimulera personal till att vilja utvecklas i sitt arbete 
med barngruppen. 
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En viktig kompetens hos specialpedagogen är att kunna lyssna på vad pedagogerna berättar. 
Enligt förskolecheferna ska specialpedagogen kunna förmedla ett bra förhållningssätt och 
bemötande mot barnen. De förväntas kunna avgöra om det räcker med ett telefonsamtal eller 
om det behövs fler handledningstillfällen för att ge pedagogerna det stöd som de efterfrågar. 
Specialpedagogen ses som en person som kan komma och hjälpa till att bena ut problem i 
verksamheten. 
 

/…/ oftast är det ju ett problem som sitter ihop med andra 
problem. Det kanske man kan få hjälp att bena ut, vad som hör till 
vad och om man löser en knut kanske det påverkar de andra 
knutarna (F 12). 
 

Specialpedagogen förväntas göra observationer ute på förskolan för att sedan kunna göra en 
kartläggning och handlingsplan. De kan komma in och observera barn och barngrupp för att 
kunna handleda och stötta personalen i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd. 
Kompetensen att kunna göra upp någon form av plan för pedagogerna är viktig, att kunna 
stämma av hur arbetet fungerar. Det kan vara ett kort och enkelt samtal, men det kan också 
vara ett pågående arbete under hela tiden som barnet finns på förskolan. Specialpedagogens 
kompetens är att kunna lyfta barnens kompetenser, lyfta det unika hos varje barn. 
 
Det var få förskolechefer som hade någon arbetsbeskrivning på specialpedagogens 
arbetsuppgifter. De förskolechefer som hade en anställd specialpedagog på sitt område 
uttryckte att de vid en muntlig genomgång, pratat om vilka arbetsuppgifter som 
specialpedagogen förväntades göra. De förskolechefer som inte hade en anställd 
specialpedagog på sitt område kände inte heller till någon arbetsbeskrivning. 
 
Några av förskolecheferna beskriver att specialpedagogen används som samtalspartner både 
av förskolecheferna själva och av pedagogerna.  
 

Hon är min samtalspartner, fredagseftermiddagar är det ganska 
lugnt. Då brukar vi bolla det som händer (F1). 

 
Specialpedagogen leder verksamhetsutvecklingen i form av föreläsningar och utbildning för 
pedagogerna. Språkutveckling, språklig medvetenhet, professionella samtal och vikten av att 
läsa för barn är utvecklingsområden. Förskolecheferna tog även upp att pedagogiska frågor är 
viktiga och ska i slutändan gynna barnens lärande och utveckling. 
 

Vi jobbar väldigt nära varandra med utvecklingsfrågor, alltså 
pedagogiska frågor som i slutändan ska gynna barnens lärande 
och utveckling för det är ju det de hela går ut på (F4). 
 

Förskolecheferna beskriver att när pedagogerna på förskolan har funderingar kring barn i 
behov av särskilt stöd kan de kontakta specialpedagogen. Den vanligaste formen av 
handledning är handledningssamtal med arbetslagen ute på förskolorna. Ibland kan det räcka 
med att man konsulterar sina funderingar genom telefonkontakt. Vid samtalen pratar man om 
vilka arbetsmetoder som arbetslaget kan använda sig av och vilka mål man vill uppnå. 
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Specialpedagogen används i arbetet genom att iaktta, observera och göra pedagogiska 
kartläggningar om det finns funderingar kring ett enskilt barn eller en barngrupp. 
Pedagogerna och specialpedagogen samtalar om arbetet med barngruppen och sedan skrivs en 
handlingsplan. I handlingsplanen bestäms vem som gör vad och under vilken tidsperiod. 
 
På vissa av förskolorna fungerade specialpedagogen som en ”spindel i nätet”, dokumenterar 
och är den sammanhållande länken med föräldrar och mot andra aktörer för att få det så bra 
som möjligt. Specialpedagogen samarbetar med pedagogerna på förskolan och håller ihop 
arbetet kring ett barn. En förskolechef beskriver att specialpedagogen tillverkar material, 
exempelvis bildstöd, som används i barngruppen. Hos en annan förskolechef har 
specialpedagogen språk- och matematiklekar med femåringar på flera förskolor. 
 
Om förskolan behöver en bredare kompetens än den förskolläraren har, då kan man använda 
sig av en specialpedagog. En av förskolecheferna ser att det arbete som specialpedagogen gör 
gagnar alla barn i barngruppen. Några av förskolorna kontaktar specialpedagogen när de har 
problem med ett barn. Då kommer specialpedagogen och pratar med personalen och 
observerar barn och barngrupp. Detta för att sedan kunna handleda personalen i det 
pedagogiska arbetet. 
 
Många av förskolecheferna ansåg att specialpedagogen var en extra kompetens när personalen 
behövd stöd i sitt arbete. Specialpedagogen kan även vara bra att ha med i det ”svåra 
samtalet”, till exempel med föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd. De kan även vara 
ett stöd vid dokumentation och utvärderingar. En förskolechef framhöll att hur man använder 
sig av specialpedagogens kompetens kan avspegla sig i hur specialpedagogen är som person. 
 

Jag har stor respekt för yrkeskåren. Men det är klart, som ledare 
så kanske jag lägger in förväntningar utifrån person. Eftersom 
man är i en yrkesroll men man är ju också en person (F 7). 

Analys	  
 
Vi tolkar det som att förskolecheferna lyfter fram specialpedagogens kompetens främst 
utifrån ett relationellt perspektiv. Specialpedagogen har kompetens att vara en samtalspartner, 
både till pedagogerna och till förskolecheferna. En person som har förmåga att se 
verksamhetens helhet och arbeta som en kompetensutvecklare för pedagogerna i förskolan. 
Förskolecheferna beskriver att specialpedagogen ska arbeta med observationer ute på 
förskolan för att sedan kunna gå vidare med kartläggningar och handlingsplaner. Uttrycket att 
specialpedagogen är ”spindeln i nätet” beskriver förståelse av interaktion, vilket är viktigt i ett 
relationellt perspektiv. I detta fall gäller det interaktion med pedagoger och specialpedagog 
men även med föräldrar. 
 
På samma sätt beskriver förskolecheferna också hur specialpedagogen används utifrån ett 
relationellt perspektiv i verksamheten. Skillnaden här är att den första kontakten med 
specialpedagogen ofta sker utifrån ett kategoriskt perspektiv, när pedagogerna har funderingar 
kring ett barn i behov av särskilt stöd. Det övergår sedan till ett relationellt perspektiv när 
kontakten mellan specialpedagog och pedagoger övergår till handledningssamtal. I 
handledningssamtalet kan hela arbetslaget prata om arbetsmetoder som kan användas i arbetet 
med barngruppen, arbetsmetoder som i slutändan gynnar alla barns lärande och utveckling. 
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Förskolechefernas syn på specialpedagogens kompetens och hur den används visar båda 
främst på ett relationellt perspektiv. I analysen av intervjuerna kan vi även se att 
förskolechefernas syn på specialpedagogens yrkesroll stämmer väl ihop med hur de använder 
specialpedagogen ute på förskolorna. Det handlar i första hand om att förskolan tar hjälp av 
”någon utifrån” och får handledning för att komma fram till nya lösningar och arbetsmetoder. 

Förskolechefernas	  uppfattning	  om	  hur	  de	  skulle	  vilja	  använda	  specialpedagogen	  i	  
förskoleverksamheten	  och	  vilka	  hinder	  och	  möjligheter	  det	  finns	  med	  detta	  
 
Flera av förskolecheferna önskar att de kunde ha en anställd specialpedagog på förskolan. De 
skulle även kunna tänka sig att anställa en specialpedagog tillsammans med en annan 
förskolechef. De menar att om två förskolechefer delade på kostnaderna för 
specialpedagogen, skulle de kanske ha råd att anställa en. Förskolecheferna trodde att det 
skulle kunna bidra till att få mer kontinuitet i arbetet mellan förskolan och specialpedagogen. 
Om specialpedagogen fanns ute på förskolan skulle den bredda kompetensen och kunna 
utmana personalen, visa att man kan arbeta på olika sätt. Det vore bra för det förebyggande 
arbetet på förskolan. Då skulle inte specialpedagogen vara den person som endast dyker upp 
när det är något ”problem” på förskolan. Tillgängligheten kan styras av hur mycket tid man 
har en specialpedagog till förfogande. 
 

Jag vill att specialpedagogen ska finnas där hela tiden på något 
sätt, det ska kännas nära, öppet och det ska vara ett enkelt 
arbetssätt. Specialpedagogen ska vara närvarande med de här 
extra ögonen (F 5). 

 
Det finns en önskan om att specialpedagogen ska vara närvarande och finnas till hands hela 
tiden och arbeta med att vägleda och handleda pedagogerna. Inte sitta och arbeta med ett och 
ett barn. Hjälpa till med att dokumentera det som händer i verksamheten, vilket 
förskolecheferna anser att pedagogerna har svårt att hinna med. Specialpedagogen skulle inte 
bara vara ett stöd för förskolepersonalen, utan även ett stöd för förskolechefen. Dessutom 
skulle specialpedagogen kunna vara med vid planeringar och personalmöten som ett stöd till 
förskolechefen. Vidare anses specialpedagogen vara den som kan ta upp svåra frågor med 
personalen och hjälpa till att driva det pedagogiska arbetet framåt. 
 

Utvecklingsfrågor är ett av de viktigaste områdena för 
specialpedagogerna, att vara med i det arbetet hela tiden. Att 
arbeta som ett team, man kan man inte sitta på sina egna kammare 
och snickra (F 4). 
 
Jag skulle behöva ett extra stöd, en som hjälper mig att hålla i det 
så att vi går framåt, inte fastnar i småsaker. Framför allt att man 
får ett stöd att utmana personalen, att man kan göra på olika sätt 
(F 11). 

 
Det som kunde upplevas som ett hinder var om förskolechefen och specialpedagogen skulle 
ha helt olika åsikter och värderingar i olika frågor vilket kunde ge upphov till 
samarbetsproblem. 

 



 

30 
 

Det som skulle kunna vara ett hinder, tänk om jag och 
specialpedagogen tänker fruktansvärt olika, då skulle de verkligen 
kunna bli en katastrof. Om hon vore där och talade om, nej, så här 
ska ni göra. Och så går det stick i stäv med vad jag tänker. Det är 
väldigt viktigt att man är samspelta och gör upp rollerna mellan 
varandra (F 6). 
 

Något som även kunde ses som ett hinder var personalens inställning till att ta in hjälp och 
stöd utifrån om de hade behov av hjälp. Här ansåg sig förskolechefen vara den som ska hjälpa 
personalen att inse att de behöver hjälp, om de själva inte inser sitt behov. 
 

Ett hinder kan ju vara att personal är så ovan vid det att man inte 
förstår vad man ska ha specialpedagogen till. Då blir ingången 
svår för specialpedagogen. Jag och specialpedagogen måste ha ett 
nära samarbete. Har vi inte det då blir det ett problem för 
specialpedagogen (F 7). 
 
Min roll, mitt uppdrag som ansvarig, det är att man överbryggar 
det, att personal känner en trygghet att kontakta specialpedagogen 
(F 8). 
 

Tiden ansågs som ett hinder för att ta in en specialpedagog. Några förskolechefer trodde att 
personalen inte hade tid att göra dokumentationer kring ett barn i behov av särskilt stöd och 
detta medförde att det dröjde innan de ansökte om hjälp av en specialpedagog. Här trodde 
förskolechefen att personalen ansåg sig ha mindre tid att kalla in en specialpedagog då det tog 
en del tid. I detta fall var tiden ett hinder. 
 

När man kallar in en specialpedagog måste man ju få möjlighet att 
samtal. Och där kan det ju vara ett hinder… men man måste hitta 
en bra lösning och få möjlighet att samtala (F 11). 

 
Trots en hel del hinder såg förskolecheferna många möjligheter i arbetet med 
specialpedagogen. De tyckte att specialpedagogen hade god kompetens och kunde hjälpa 
personalen att hitta lösningar på olika problem. Förskolecheferna som ansökte centralt efter 
en specialpedagog var av den uppfattningen att det var kort väntetid och de fick bra hjälp när 
specialpedagogen kom ut till förskolan. 
 

Jag tycker väl inte att det finns något hinder och sen beror det på 
hur mycket tid man har. Jag har ju för lite, det är jag medveten 
om. Så vi tar det till de svåraste fallen. Man vill alltid ha mer av, 
handledning, nyheter och forskning. Sådant som för utveckling 
framåt (F 1). 

Analys	  
 
På det sätt som förskolecheferna talar om att använda specialpedagogen tolkar vi det inom 
ramen för det relationella perspektivet. Förskolecheferna tror att en specialpedagog som var 
anställd på förskolan skulle höja kvalitén avsevärt. Specialpedagogen skulle bredda 
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förskolans kompetens och vara en viktig del i det förebyggande arbetet med barn och 
personal. Förskolecheferna vill att specialpedagogen ska finnas till hands hela tiden. Då skulle 
inte specialpedagogen vara den person som endast dyker upp när det är något ”problem” på 
förskolan. Förskolecheferna vill använda specialpedagogerna till att arbeta med att vägleda 
och handleda pedagogerna. Specialpedagogen skulle inte bara vara ett stöd för 
förskolepersonalen, utan även ett stöd för förskolechefen, till exempel genom att finnas med 
vid personalmöten och hjälpa till organisatoriskt. Dessutom kunde specialpedagogen vara en 
viktig länk mellan personal och förskolechef, till exempel vid svåra samtal och som en 
drivkraft vid utvecklingsarbeten. 
 
Förskolecheferna visar på ett relationellt perspektiv när de uttrycker att de vill att 
specialpedagogen ska ge pedagogerna stöd i verksamheten. Framför allt verkar 
förskolecheferna tycka att specialpedagogen skulle behövas på plats – i händelsernas 
centrum! Detta för att ha en god inblick i verksamheten. De uttrycker ett behov av någon som 
kan ta de svårare samtalen med personalen, där förskolecheferna kan känna sig obekväma. De 
vill inte stöta sig med sin personal och anser att specialpedagogen har bättre kompetens för att 
hantera sådant som svåra samtal. 
 
Förskolecheferna ansåg att begränsningar i tillgång till specialpedagog och specialpedagogens 
tid på förskolan utgör ett hinder. Detta leder till att man utifrån ett kategoriskt perspektiv 
använder specialpedagogen till att hjälpa enskilda barn med kortsiktiga lösningar. Ett annat 
hinder ansågs vara personalens inställning till att ta in hjälp utifrån, till exempel handledning 
av en specialpedagog. Förskolecheferna kom visserligen med några exempel på vad de 
upplevde som hinder, men de var noga med att poängtera att de inte ansåg det vara några 
större problem med dessa. Trots några hinder såg de mest möjligheter i samarbetet med 
specialpedagogen och förskolecheferna ansåg även att specialpedagogen var en tillgång för 
förskolan. 

Diskussion	  
 
I detta avsnitt diskuterar vi först kring examensarbetets metod. Därefter kommer vi i 
resultatdiskussionen att lyfta fram några trådar utifrån studiens resultat och analys. 

Metoddiskussion	  
 
För att besvara våra frågeställningar intervjuade vi tolv förskolechefer. I vår mailkontakt med 
förskolecheferna beskrev vi vårt syfte med studien samt att vi ville träffa dem för att 
genomföra en intervju (Bilaga 2). Vi upplevde det positivt att förskolecheferna själva fick 
bestämma tid och plats för intervjuerna. Vi hade som mål att göra fler intervjuer, men vi hade 
svårt att finna informanter som ville ställa upp. Intervjuerna är på grund av detta för få för att 
vi ska kunna generalisera resultaten. Vid samtliga intervjuer var vi en intervjuare och en 
förskolechef. Vi hade delat upp intervjuerna mellan varandra och genomförde dem i var sin 
kommun. Att intervjuerna genomfördes i olika kommuner är i sig inget problem, det som kan 
vara en nackdel för undersökningens resultat är specialpedagogernas olika anställningsform. I 
en av kommunerna var specialpedagogerna anställda i ett centralt team och i den andra var de 
anställda i rektorsområdet. Vi har inte jämfört kommunerna med varandra. I efterhand ser vi 
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att det hade kunnat stärka studiens tillförlitlighet om vi i urvalsprocessen endast valt en av 
kommunerna och då inte behövt ta hänsyn till de olika anställningsformerna. 
 
Vår ovana att genomföra intervjuer har förmodligen påverkat resultatet negativt och det var 
en stor nackdel för oss som intervjuare att inte ha kunnat genomföra fler pilotintervjuer innan 
de riktiga. Vi är väl medvetna om att pilotintervjuerna är för få. Svårigheter att få informanter 
att ställa upp, gjorde att vi fick nöja oss med en intervju var. Dessutom var det en stor nackdel 
att pilotintervjuerna inte kunde göras med förskolechefer. Fler pilotintervjuer hade gjort oss 
mer förberedda och intervjuguidens frågor hade kunnat justeras bättre. Vi upptäckte efter 
några intervjuer med förskolecheferna att några av frågorna nästan handlade om samma sak. 
Detta hade vi kunnat undvika om vi gjort fler pilotintervjuer. På grund av svårigheter att få 
informanter att ställa upp på intervjuerna kunde vi inte använda förskolechefer till 
pilotintervjuerna, de behövdes till de ”riktiga” intervjuerna. 
 
Tanken med att göra en semistrukturerad intervju var att vi ville ge förskolecheferna 
möjlighet att prata öppet kring frågorna. Ibland gav de korta svar på frågorna, vilket vi styrde 
med ytterligare följdfrågor för att få informanten att utveckla sina svar. Det var bra att följa 
intervjuguiden (Bilaga 1) och vi upplevde att informanterna talade fritt kring frågorna. Det vi 
kunde ha gjort annorlunda var att utveckla fler följdfrågor till alla frågor. Då hade 
intervjupersonerna kunnat precisera sina svar och vi hade kunnat få fördjupade svar på alla 
våra frågor. 
 
Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet av respektive intervjuare och 
skrevs ut på papper. Detta gjorde det enklare att kunna arbeta med texten och göra 
minnesanteckningar. Vi bytte inte och transkriberade varandras intervjuer. Det kan vara en 
bra metod för att stämma av varandra, men vi nöjde oss med att diskutera varandras 
transkriberingar. I övrigt har vi träffats en gång i veckan under arbetets gång och dessutom 
haft tät telefonkontakt. Vi har ansett att det varit viktigt att hela tiden informera varandra om 
arbetets gång och vi har haft ett bra och nära samarbete. 
 
Vår förförståelse kring specialpedagogik i förskolan var formad av de erfarenheter vi har från 
vårt arbete som förskollärare. Med tanke på detta har vi i analysarbetet försökt undvika att 
tolka intervjusvaren utifrån våra egna erfarenheter av att arbeta med specialpedagoger i 
förskolan. Då vi har varit två personer som arbetat med denna studie har vi kunnat analysera 
och reflektera intervjuerna gemensamt vilket vi har sett som en fördel. Genom att använda oss 
av ett kategoriseringsschema (Bilaga 3) har vi försäkrat oss om att inte missa viktiga detaljer i 
analysarbetet samt att kunna genomföra analyserna av samtliga intervjuer på ett likvärdigt 
sätt. 
 
För att kunna göra en bedömning om fakta är sannolika bör man hålla sig kritisk till 
dokumenten. Det är viktigt att ta reda på när och var dokumentet tillkommit samt om 
författaren är en person med kännedom inom området eller lekman (Patel & Davidson, 2003). 
I vår studie har litteraturen varit ett verktyg som hjälpt oss i analyserna av intervjuerna. Vi har 
tagit del av teoretiska kunskaper och det har utvecklat vår förståelse för vetenskapligt arbete. 
När vi har sökt litteratur till studien har vi försökt hitta aktuell forskning i de ämnen vi berör. 
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Resultatdiskussion	  
 
Vårt resultat visar att de flesta av förskolecheferna ansåg att det är ett förebyggande arbete 
tillsammans med specialpedagogen som ska vara till gagn för hela barngruppen. 
Informanterna visar en medvetenhet om att arbetet med barnen påverkas av pedagogernas 
förhållningssätt. 
 
Vernersson (2007) menar att de specialpedagogiska insatserna ska användas så att barnet blir 
integrerat i gruppen och inte blir specialbehandlat. De insatser som görs för barn som behöver 
mer stöd i förskolan utgörs både av arbetet med hela barngruppen och med enskilda barn. Vi 
anser att det är av stor vikt att förskolecheferna har förståelse för att det pedagogiska arbetet 
med barngruppen är viktigt. Pedagogerna ska arbeta med hela gruppen utifrån alla barns 
behov och de kan ta hjälp av specialpedagogen för att anpassa och utveckla verksamheten och 
sitt förhållningssätt. Palla (2011) anser att det är viktigt att titta både på barnet samt på den 
pedagogiska miljö som förskolan kan erbjuda. Det enskilda barnets prestationer ska inte 
bedömas eller betygsättas. När barn blir föremål för specialpedagogiska insatser ska man utgå 
ifrån deras erfarenheter och intressen istället för deras brister. Palla säger att på så sätt kan 
möjligheter för lärande skapas i en förskola som blir till för varje barn. 
 
Förskolechefen har som pedagogisk ledare ansvar över att verksamheten i förskolan utformas 
så att barn får det särskilda stöd och de utmaningar de behöver (Lpfö 98/10). I vårt resultat 
finner vi förskolechefer som under hela läsåret arbetar med de specialpedagogiska insatserna. 
Att på ett kontinuerligt sätt använda sig av en arbetsgång som fångar upp och utvecklar det 
specialpedagogiska arbetet på förskolan. Både i form av träffar med arbetslagen på hösten och 
arbete med en tydlig ”barn- och elevhälsaprocess” under hela läsåret. Björck-Åkesson (2009) 
menar att vistelsen på förskolan i sig kan utgöra ett allmänt stöd för vissa barn, medan andra 
kan behöva ett komplement med mer individuellt stöd, och det är här specialpedagogiken 
kommer in i verksamheten. 
 
Denna långsiktighet där förskolecheferna arbetar kontinuerligt för att utveckla det 
specialpedagogiska arbetet på förskolan visar på ett relationellt perspektiv. Dessutom är det 
specialpedagogen som tillsammans med förskolechefen utvecklar verksamhetens kvalitet för 
att den ska passa alla barn. Enligt Persson (2007) är det när specialpedagogisk verksamhet 
sker i interaktion med övrig verksamhet som det ses som ett relationellt perspektiv. Där blir 
samspelet mellan olika aktörer viktigt och förändringar i barnets omgivning kan påverka dess 
förutsättningar för att fungera i verksamheten på förskolan. 
 
Sandberg (2009) menar att när det gäller förskolan talar vi sällan om specialpedagogik, annat 
än i termer av att det finns möjligheter för pedagogerna i förskolan att konsultera 
specialpedagoger. En förskolechef beskriver svårigheterna att göra barngrupperna mindre till 
antalet som ett led i specialpedagogiska insatser. Då det finns en stor efterfrågan på 
förskoleplatser är det dock lättare att anställa en till pedagog till barngruppen. Det var endast 
denna förskolechef som tog upp att en barngrupp med färre barn skulle kunna vara en 
specialpedagogisk insats. Vi har reflekterat över att många av förskolecheferna direkt tar upp 
specialpedagogen som det enda alternativet till specialpedagogiska insatser. Några nämner 
visserligen även logoped och elevhälsoteam, men mest framträdande är specialpedagogen och 
talpedagogen. 
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Utifrån examensförordning (SFS 2007:638) ska specialpedagogen kunna visa färdighet och 
förmåga i att aktivt kunna delta i det främjande och förbyggande arbetet med att undanröja 
hinder och svårigheter i barns lärmiljöer. Förskolecheferna beskriver sin uppfattning om 
specialpedagogens kompetens som en vardagsutvecklare. Att den ska arbeta med att utveckla 
arbetsmetoder i ett förebyggande arbete för att barn inte ska hamna i svårigheter. 
 
Vår analys visar dock att det finns specialpedagoger som enbart används utifrån ett 
kategoriskt perspektiv, för att hjälpa enskilda barn i förskolan. I dessa fall tror vi inte att 
specialpedagogens kompetens att arbeta främjande och förebyggande används. Istället 
används specialpedagogen till att identifiera ett problem och sedan utifrån detta skapa 
metoder för att kompensera för barnets problematik. Clark (1998), som förespråkar ett mer 
individualistiskt och kategoriskt perspektiv, menar att perspektiven går från att ha varit mer åt 
det kategoriska hållet till det mer relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet har 
fått en hel del kritik inom det specialpedagogiska fältet, vilket gett upphov till nya synsätt på 
barn i behov av särskilt stöd. Till exempel har anledningarna till en elevs skolmisslyckanden 
flyttats från det enskilda barnet och dess familj till att mer fokusera på lärprocessen. 
 
Enligt förskolecheferna ses specialpedagogen som en person som kan komma och hjälpa till 
att bena ut problem i verksamheten. Den vanligaste formen av handledning är 
handledningssamtal med arbetslagen ute på förskolorna. Barn har inte specifika behov, de har 
behov av en verksamhet som kan tillgodose dem med specifika handlingar. Barnens agerande 
är tecken på att förskolan har svårigheter att hantera sitt uppdrag. Pedagogerna behöver någon 
som kan stödja dem i att prioritera behov och hjälpa till med en gemensam färdriktning 
(Wetso, 2006). Här anser vi att specialpedagogen har en viktig roll. Dess handledning till 
personalen på förskolan kan leda till ett mer långsiktigt arbete där barn, personal och miljö 
tillsammans blir viktiga pusselbitar i de specialpedagogiska åtgärderna. Dessutom tror vi att 
specialpedagogen kan vara en viktig ”utbildare” åt personalen, för att till exempel genom 
samtal hjälpa till att förstå de olika perspektiven. Skolverket (2002) skriver om vikten av att 
all personal förstår betydelsen av olika perspektiv eftersom det är beroende på vilket 
perspektiv man intar som insatserna för barnet väljs. I ett perspektiv verkar vissa åtgärder 
förnuftiga, men i ett annat perspektiv verkar de orimliga. Detta visar på hur viktigt det är att vi 
förstår perspektiven. 
 
Det är verksamhetens behov som ställer krav på hur specialpedagogens kompetens ska 
användas. Specialpedagogen bör vara väl insatt i förskolan och ha förståelse för dess kultur 
och organisation. Det krävs en flexibilitet i arbetet med målet att minimera hinder och orsaker 
till svårigheter i förskolans lärandemiljöer (Tideman m.fl. 2004). Förskolecheferna lyfter att 
kompetensen att kunna göra upp någon form av plan för pedagogerna är viktig. Att kunna 
stämma av hur arbetet går. Det kan vara ett kort och enkelt samtal, men det kan också vara ett 
pågående arbete under hela tiden som barnet finns på förskolan. Specialpedagogens 
kompetens är att kunna lyfta barnens kompetenser, lyfta det unika hos varje barn. 
 
Enligt Vernersson (2007) och Sandberg (2009) ska de specialpedagogiska insatserna ske så 
att barnen blir så lite ”särskilda” som möjligt. Specialpedagogens insatser ska leda till en ökad 
förståelse för barn i behov av särskilt stöd. Dessutom kan specialpedagogen hjälpa till att 
”vidga synen” bland personal och föräldrar. 
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Vårt resultat visar att på vissa av förskolorna fungerade specialpedagogen som en ”spindel i 
nätet”, dokumenterar och är den sammanhållande länken med föräldrar och mot andra aktörer. 
Specialpedagogen samarbetar med pedagogerna på förskolan och håller ihop arbetet kring ett 
barn. Imsen (2006) beskriver hur Bronfenbrenner har utvecklat den utvecklingsekologiska 
teori som innebär att man ska se barns utveckling i hela sitt sammanhang. Det är av stor 
betydelse för barnet att man uppmärksammar barns uppväxtmiljö, biologiska faktorer och 
psykologisk utveckling samtidigt. Han menar att för att förstå hur barnen utvecklas måste vi 
se samspelet mellan individen och miljön. Ett barn rör sig inte bara i en miljö utan är delaktig 
i många olika, därför är det viktigt att studera alla dessa olika miljöer och titta på hur de 
befinner sig i relation till varandra. 
 
Vi menar att det är av stor vikt att specialpedagogen förstår betydelsen av lagarbete och 
samverkan med andra delaktiga yrkesgrupper. En specialpedagog ska kunna samarbeta med 
förskolechef och förskolans personal för att på bästa sätt komma fram till lösningar för 
verksamheten. Även om det i specialpedagogens roll kan innebära att vara ”obekväm”, måste 
det ske på ett sådant sätt att specialpedagogen fortfarande inger förtroende och 
professionalitet. 
 
Det ställs stora krav på specialpedagogens kompetens och professionella sätt att arbeta. För att 
klara uppdraget på bästa sätt krävs det att förskolechefen ger specialpedagogen mandat för att 
kunna utföra sina arbetsuppdrag. Specialpedagogen kan ibland i sitt arbete upplevas som 
obekväm, vilket då ställer krav på att specialpedagogen har hög integritet och mod (Persson 
2007). Några förskolechefer menade att specialpedagogen kan vara bra att ha med i det ”svåra 
samtalet”, till exempel med föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen 
blir den person som utifrån sin yrkeskategori kan ta upp känsliga frågor med föräldrar och 
pedagoger. 
 
I SOU (1999:63) betonas att specialpedagoger skulle kunna vara ett stöd för förskola och 
skolans ledning. Det ställs stora krav på specialpedagogens kompetens och professionella sätt 
att arbeta. För att klara uppdraget på bästa sätt krävs det att förskolechefen ger 
specialpedagogen mandat för att kunna utföra sina arbetsuppdrag. Vårt resultat visar att några 
av förskolecheferna anser det som viktigt med ett nära samarbete mellan specialpedagog och 
förskolechef. En förskolechef beskriver att det är viktigt att man är samspelt och gör upp 
rollerna mellan varandra. Det krävs ett ömsesidigt förtroende och en tydlig rollfördelning. 
 
De förskolechefer i kommunen som har ett centralt stödteam, skulle gärna ha en 
specialpedagog anställd i verksamheten. Då skulle specialpedagogen kunna hjälpa till att 
utveckla verksamheten och förskolans miljö. De tycker att en specialpedagog skulle vara ett 
stöd i det förebyggande arbetet och fungera som en kompetenshöjare till förskolans personal. 
Alla dessa insatser visar på ett mycket relationellt tänkande hos förskolecheferna, med en 
långsiktighet och med förskolans personal som mottagare av kompetensutveckling. Enligt 
Von Ahlefeld Nisser (2009) ska specialpedagogen arbeta förebyggande, att utveckla 
verksamhetens lärandemiljöer, att vara en kvalificerad samtalspartner samt att leda 
utveckling. Det kan vi se stämmer till viss del. Analysen av intervjusvaren visar att vissa av 
förskolecheferna använder specialpedagogen på det sättet. 
 
Förskolecheferna beskriver att det är bra när specialpedagogen kommer utifrån och ser på 
verksamheten med nya ögon. Trots det vill de ha ett kontinuerligt stöd i form av en 
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specialpedagog som är anställd på förskolan eller i området. Förskolecheferna beskriver också 
att begränsningar i tillgång till specialpedagog och specialpedagogens tid på förskolan utgör 
ett hinder, det kan leda till att man utifrån ett kategoriskt perspektiv använder 
specialpedagogen kortsiktigt för att ”släcka bränder” och att hjälpa enskilda barn. 

Slutsatser	  
 
När det gäller de specialpedagogiska insatserna på förskolan hade några förskolechefer ett 
kategoriskt perspektiv då de ansåg att specialpedagogiska insatser skulle lösa problem med 
barnen. Dock var det fler av förskolecheferna som såg det hela relationellt, genom att 
specialpedagogen togs in för att höja personalens kompetens och att det var arbetssättet som 
kunde förändras. Detta visade på ett långsiktigt tankesätt vilket är utmärkande för det 
relationella perspektivet. Vi tycker det har varit svårt att analysera svaren och få fram om 
förskolecheferna har ett relationellt eller kategoriskt perspektiv på specialpedagogik. De 
svänger lite fram och tillbaka i sina svar och visar både på ett kategoriskt och ett relationellt 
perspektiv. Kan det vara så att de hamnar lite mitt emellan – i dilemmaperspektivet? Är det så 
att deras svar visar på att det behövs ett tredje perspektiv? I ett dilemmaperspektiv menar man 
att det sociala kring ett barn behöver lösas, inte att problematiken ligger hos barnet. Det ger 
upphov till dilemman som kan hanteras, istället för att man kommer med lösningar på hur 
problemet ska upplösas. 
 
Detta kanske även visar på att det relationella perspektivet inte nått full genomslagskraft trots 
att styrdokumenten förespråkar detta perspektiv. Det kanske är så att det kategoriska och det 
relationella perspektiven behöver samverka och inte ska ställas mot varandra. Då kan 
dilemmaperspektivet behövas för att balansera debatten. 
 
Vi tycker dock att många av förskolecheferna talade om det långsiktiga arbetet och verkade 
vara medvetna om vikten av det. I ett relationellt perspektiv är långsiktigheten en viktig del. 
Där ligger även ansvaret för de specialpedagogiska insatserna hos arbetslaget med aktivt stöd 
från förskolechefen. Som vi tolkade intervjusvaren anser förskolecheferna att det mesta av 
ansvaret ligger hos specialpedagogen som ska handleda och stötta personalen i deras arbete. 
Kan det visa på ett kortsiktigt tänkande hos förskolecheferna? Är specialpedagogens uppgift 
att ”släcka bränder” istället för att vara med och starta upp långsiktiga förändringsarbeten? 
 
När vi ställde frågor kring specialpedagogens kompetens och hur den används i förskolan 
beskrivs specialpedagogen främst som en ”vardagsutvecklare”. Detta ord sammanfattar 
ganska bra vad de flesta ansåg som specialpedagogens huvuduppgift; att observera och 
handleda för att på så sätt hjälpa till att utveckla verksamheten. Detta i sin tur visar på ett 
relationellt perspektiv, då man anser att personalens arbetssätt är det som ska förändras för att 
verksamheten ska fungera bra. 
 
En fundering som dykt upp när vi analyserat våra svar är om det är så att förskolecheferna och 
förskolepersonalen ännu inte lärt sig vad specialpedagogen kan användas till? 
Specialpedagogens yrkesroll är fortfarande ny inom förskolan, vilket kan förklara varför vi 
upplevde att vissa av förskolecheferna inte verkade så insatta i vilken kompetens 
specialpedagogen har. Där behöver förskolecheferna söka mer kunskap för att kunna göra sin 
personal medvetna om specialpedagogens kompetens och vad de kan få hjälp med på 
förskolan. 
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Sammantaget upplevde vi att förskolecheferna har för liten kunskap om specialpedagogernas 
kompetens. För att yrkesrollen ska efterfrågas måste det göras tydligare för skolledning vilka 
kompetenser en specialpedagog har och vad den kan bidra med till förskolans verksamhet. 
Det blir en uppgift för elevhälsan att ta tag i. Vi anser att det kan behövas en tydligare 
”marknadsföring” från elevhälsan ut till förskolorna med information om deras kompetens 
och vad de kan bistå förskolan med. Ett exempel är svåra samtal som numer är en stor del i 
specialpedagogens utbildning. 

Förslag	  till	  framtida	  studier	  
 
Det skulle vara intressant att utveckla denna studie genom att göra intervjuer med fler 
förskolechefer. När vi har summerat vår studie tycker vi även att det hade varit intressant att 
göra en mer omfattande intervju där förskolecheferna fick större möjlighet att precisera och 
utveckla sina svar. Eftersom vi gjorde intervjuerna i två kommuner där specialpedagogerna 
har olika anställningsformer, hade det naturligtvis varit intressant att jämföra kommunerna 
med varandra. Detta valde vi att inte göra i denna studie på grund av att det hade blivit ett för 
stort arbetet. Ytterligare ett förslag till framtida studier är att studera förskollärares syn på 
specialpedagogens yrkesroll och undersöka hur förskollärare tycker att det 
specialpedagogiska stödet fungerar och vad det ger för resultat i verksamheten. 

Något vi har reflekterat över under arbetets gång är hur lite forskning det finns kring 
specialpedagogik i förskolan. Specialpedagogik inom skolans värld är ett område som det är 
betydligt mer forskat kring. Avslutningsvis vågar vi nog därför påstå att ett bra förslag till 
framtida studier vore att utveckla forskningen kring specialpedagogiken i förskolan. 
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Bilagor	  
 

Bilaga	  1	  
Intervjuguide 
 
Syftet är att utifrån förskolechefers perspektiv, beskriva, analysera och förstå 
specialpedagogikens funktion och specialpedagogens roll i förskolan. 
 
Forskningsfråga 1 
Vad anser förskolecheferna att specialpedagogiska insatser innebär? 
 

• Beskriv vad specialpedagogiska insatser innebär i förskolan?  
• När anser du att det behövs specialpedagogiska insatser?  
• Hur är de specialpedagogiska insatserna organiserade på förskolan? 

 
Forskningsfråga 2 
Vilken kompetens anser förskolecheferna att specialpedagogen har och hur används den 
i förskoleverksamheten? 
 

• Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen? 
• Inom vilka områden arbetar specialpedagogen? 
• Har specialpedagogen någon arbetsbeskrivning? 
• Hur många specialpedagoger finns anställda i relation till antalet förskolor? 

 
Forskningsfråga 3 
Hur vill förskolecheferna använda specialpedagogerna i förskoleverksamheten och vad 
ser de för hinder och möjligheter att använda specialpedagogen på det sättet? 
 

• Hur använder ni specialpedagogens kompetens i er verksamhet?  
• Vad anser du att specialpedagogen kan bidra med till er verksamhet?  
• Vilka hinder och möjligheter finns det idag för att använda specialpedagogen i 

förskolan? 
• Vilka utvecklingsmöjligheter för det specialpedagogiska området finns inom 

förskolan? 
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Följebrev 
 

 
Till Dig som verkar som förskolechef  

inom kommun X och Y kommuns förskolor. 
 
 

Vi är två förskollärare som studerar på Specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. Nu 
går vi sista terminen av utbildningen och gör vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet 
är att utifrån förskolechefers perspektiv, beskriva, analysera och förstå specialpedagogikens 
funktion och specialpedagogens roll i förskolan. 
 
Vi tänker använda oss av intervju som en del av undersökningen. Intervjuerna görs med 
slumpmässigt utvalda förskolechefer vid förskolor i kommun X och kommun Y. Ingen 
jämförelse mellan kommunerna kommer att göras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet att Du ställer upp på intervjun. Vi har stor flexibilitet när det gäller 
bokning av tider för intervjun och kan komma till Din arbetsplats när det passar Dig. Vi 
beräknar att intervjun tar cirka 45 minuter. I början av vecka 41 kommer vi att höra av oss till 
Dig via mail och hoppas få boka en tid. Intervjuerna bör genomföras under vecka 41, 42 eller 
43. 
 
Du och dina svar kommer att vara helt anonyma och behandlas konfidentiellt. Alla 
inspelningar och anteckningar från intervjuerna kommer att raderas när vårt arbete är 
genomfört och godkänt. 
 
Om du har några frågor eller funderingar, ta då gärna kontakt med någon av oss. Trots att vi 
förorsakar dig ett visst besvär, hoppas vi att du vill hjälpa oss i arbetet med vårt 
examensarbete. 
 

 
Tack på förhand för Din medverkan! 

 
 
 

Stad 1 okt -12 
 
 
Maria Bergstedt Engman   Åsa Markusson 
XXX-XXXXXXX   XXX-XXXXXXX 
  



 

3 
 

Bilaga	  3	  
Kategoriseringsschema 
 
Detta kategoriseringsschema utgår från ett kategoriskt perspektiv och ett relationellt 
perspektiv, samt utifrån de olika forsknings- och intervjufrågorna. För att få en fördjupad 
information om de två perspektiven, läs under rubriken ”teoretiska utgångspunkter” i studien. 

 
• Börja med att markera ut forskningsfrågorna i de transkriberade texterna med hjälp av 

teman utifrån intervjufrågorna. Använd överstrykningspennor i olika färger, en färg 
för varje forskningsfråga. 

• Skriv in svaren från de olika forskningsfrågorna under de olika perspektiven i 
schemat. Använd förkortningen F för förskolecheferna i intervjucitaten och för att 
kunna särskilja dem numrera från 1 till 12. 

• Jämför svaren i kategoriseringsschemat och se mönster och olikheter. 

Forskningsfrågor  Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Vad anser förskolecheferna 
att specialpedagogiska 
insatser innebär? 
 

Syn på 
specialpedagogiska 
insatser 
 
 
Arbetet med 
specialpedagogik i 
verksamheten 
 

  

Vilken kompetens anser 
förskolecheferna att 
specialpedagoger har och 
hur används kompetensen i 
förskoleverksamheten? 
 

Syn på 
specialpedagogens 
yrkesroll 
 
 
Syn på hur 
specialpedagogen 
används i 
verksamheten
  

  

Hur skulle förskolecheferna 
vilja använda 
specialpedagoger i 
förskoleverksamheten och 
vad ser de för hinder och 
möjligheter att använda 
specialpedagogen på det 
sättet? 
 

Syn på hur de vill 
använda 
specialpedagogen i 
verksamheten 
 
 
Syn på möjligheter 
och hinder 
 

  


