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Abstract 

Syftet med denna fallstudie är att få en bild av vad specialpedagogens roll i förskolan 

innehåller och innebär. Studiens ansats är kvalitativ och som empirisk datainsamlingsmetod 

används kvalitativa intervjuer samt observationer. 

Studiens analysbegrepp är det specialpedagogiska dilemmaperspektivet samt den 

sociokulturella teorin. 

Rapporten beskriver specialpedagogens roll på två olika förskolor. Den beskriver också de 

förväntningar som finns på specialpedagogen samt specialpedagogens syn på sin egen roll. 

Studien visar att specialpedagogens uppdrag kan se väldigt olika ut, beroende på flera olika 

faktorer - bland annat anställningsform och organisation. 

Nyckelord: Specialpedagog – uppdrag – förskola - yrkesroll 

 

The purpose of this case study is to describe the role of the special education needs 

coordinator (SENCO) in preschools. The study's approach is qualitative.  The method used is 

qualitative interviews and observations. The study's analysis concepts are the special 

education dilemma perspective and the sociocultural theory. 

The study aims to describe the role of the SENCOs in two different preschools. It is also 

aiming to describe the expectations upon the SENCOs and what the SENCOs thinks about 

their own role.  

The study shows that the assignments of the SENCO can look very different depending on 

several factors- including employment status and organization. 

Keywords: Special education needs coordinator- SENCO- preschool- work role 
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Inledning 
 
I denna inledande del av uppsatsen ges en introduktion till studien och dess relevans. Därefter 

presenteras syfte och frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts i undersökningen av 

specialpedagogens roll i förskolan. 

 

Palla (2012) beskriver förskolan som en intensiv och flerbottnad verksamhet, där frågan om vad som 

ska rymmas inom ramen för specialpedagogik är under ständig förhandling. Von Ahlefeld Nisser 

(2014) menar att specialpedagoger anställda inom förskolan uppfattar att deras uppdrag handlar om 

att utveckla förskolans lärmiljöer. Hon skriver vidare att specialpedagogerna också uppfattar att en del 

av uppdraget är att vara del i arbetet med likvärdighet och inkludering för barn i behov av särskilt 

stöd. Frågan är dock om personal och förskolechefer uppfattar uppdraget på samma sätt? Von 

Ahlefeld Nisser beskriver att det finns flera olika föreställningar om vad specialpedagogen ska arbeta 

med och hur deras uppdrag ska genomföras. Hon menar att om specialpedagogens uppdrag förstås på 

olika sätt av de olika aktörerna på förskolan, samt om specialpedagogerna dessutom själva har olika 

föreställningar om vad de ska arbeta med, så får det konsekvenser för den pedagogiska praktiken. Det 

yttrar sig bland annat genom att man inte utnyttjar specialpedagogernas kompetens på bästa sätt. Von 

Ahlefeld Nisser påpekar att specialpedagogens roll är intimt sammankopplad med föreställningarna 

om specialpedagogik. Hon menar att specialpedagogikens främsta uppgift i förskolan borde vara att 

bidra till att skapa förutsättningar och möjligheter för barns lärande utifrån ett inkluderande synsätt. 

Specialpedagogerna i ovan nämnda studie ger uttryck för att de till viss del arbetar förebyggande 

genom att till exempel handleda arbetslag, men att detta uppdrag måste prioriteras av förskolechef för 

att bli ett naturligt inslag. 

 

Nilholm (2007) förklarar att specialpedagogik ofta ses som den pedagogik som används där den 

vanliga pedagogiken är otillräcklig. Denna benämning är starkt förknippad med det kategoriska 

perspektivet, där barn som varit i behov av särskilt stöd segregerats för att inte påverka 

undervisningen för de barn som ansågs vara ”normala”. I samband med den brist på forskning som 

fokuserar på förhållanden eller problem direkt relaterade till den pedagogiska verksamheten i 

förskolan, som Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) belyser skapar det ytterligare ett dilemma. 

Emanuelsson m.fl. påpekar att det finns forskning om exempelvis barn i förskoleåldrarna vilka 

innefattar individuella utvecklingsprocesser och familjerelationer och att de allra flesta studierna som 

granskats i ovanstående forskningsöversikt har en inriktning mot individuella insatser för enskilda 

barn. När samtliga barn vistas i samma grupp tenderar vissa barn att utmärka sig och enligt det 

kategoriska perspektivet vara i behov av stöd. Samtidigt som behovet av specialpedagogiskt stöd ökat i 

förskolan har synsättet på specialpedagogik gradvis förskjutits mot ett dilemmaperspektiv och insatser 

har istället lagts på pedagogisk nivå, vilket gör det än mer komplext att beskriva. Även Lindqvist 

(2013) visar på att specialpedagoger i förskolan ofta får uppdrag som traditionella speciallärare, det 

vill säga stöttar enskilda barn i den dagliga undervisningen. I många fall har de även mer övergripande 

och förebyggande specialpedagogiska uppdrag, som att leda kvalificerade samtal kring komplexa 

lärandesituationer eller att utveckla lärmiljöer i ett vidare sammanhang. 

Utifrån ovanstående, och utifrån en tanke om att det finns stora variationer i specialpedagogens 

uppdrag, är det av intresse att undersöka specialpedagogens roll i förskolan. Den här uppsatsen ämnar 

belysa specialpedagogens roll, samt vilka förväntningar som finns på specialpedagogen. Det är också 

av intresse att få veta mer om specialpedagogens arbetsuppgifter. Fallstudien genomförs med hjälp av 

intervjuer och observationer på två skilda förskolor. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna rapport syftar till att undersöka specialpedagogens roll på två olika förskolor. Den syftar även 

till att beskriva de förväntningar som finns på specialpedagogen.  

Forskningsfrågorna blir således följande: 

Vilka förväntningar finns på specialpedagogen? 

Hur upplever specialpedagogen sin egen roll? 

Vilka är specialpedagogens arbetsuppgifter? 

 

Avgränsningar 

Förskolans sociala kontext är både bred och omfattande. De yrkesverksamma i förskolan är vana att 

tänka brett och ur många olika aspekter, även jag. Flera gånger under arbetets gång har det empiriska 

materialet behövt ses över och avgränsas. I början av arbetet fanns en ambition att beskriva 

yrkesrollen hos samtliga befattningar på förskolan, ett pågående förändringsarbete, begreppet tid som 

blev centralt på de båda förskolorna och mer med det. Under resans gång har jag fått landa i att min 

huvudsakliga avsikt var att beskriva specialpedagogens yrkesroll på förskolan, samt vilka uppgifter 

som åligger specialpedagogen. Baserat på studiens tidsintervall har undersökningen gjorts på två 

förskolor i två olika kommuner. 
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Bakgrund 

Det här kapitlet avser att teckna en bakgrund bestående av tidigare forskning som är av relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Denna forskningsgenomgång inleder med att beskriva viktiga delar 

av vardagsarbetet i förskolan för att sedan övergå till en beskrivning av hur specialpedagogik fungerar i 

förskoleverksamheten. Vidare beskrivs aktuellt forskningsläge innan kapitlet avslutas med en 

kontextuell bakgrund av de förskolor som varit studieobjekt för mig.   

 

Riktlinjer för det specialpedagogiska arbetet i förskolan 
 

”Styrdokument för svensk förskola och skola säger inget specifikt om specialpedagogers och 

speciallärares yrkesroller och uppdrag. Examensförordningarna för de båda 

yrkesutbildningarna skriver under begrepp som kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, 

värderingsförmåga och förhållningssätt fram ett antal mål som ska ha uppnåtts för att erhålla 

examen (SFS 2011:186). Styrdokumenten (2010:800, Lgr 11;Lpfö 98, 2010) skriver om 

specialpedagogiska insatser, om särskilt stöd och likvärdighet och om att alla som arbetar i 

skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.” 

(Von Ahlefeld Nisser, 2014, s.13) 

 
Skolverket (2010) är i Läroplan för förskolan tydlig med att tala om att förskolans kvalitet 

kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att kunna 

utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande 

följas, dokumenteras och analyseras. Även Examensförordningen för specialpedagoger (SFS 

2007:638) pekar på utvecklingsarbete som ett övergripande uppdrag för blivande specialpedagoger. 

För en specialpedagogexamen skall studenten: 

”– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och  

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

svårigheter i olika lärmiljöer,  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar  

och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,  

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i  

samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla  

verksamhetens lärmiljöer,  

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i  

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och  

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering  

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

behoven hos alla barn och elever.” 

 

Precis som examensförordningen trycker Skolverket (2010) på att syftet med utvärdering är att få 

kunskap om hur förskolans kvalitet, det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan förbättras så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 

lärande. Det handlar ytterst om att skapa bättre arbetsprocesser, att kunna bedöma om arbetet sker i 

enlighet med målen samt att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är 

analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av 

utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i 

utvärdering och deras röster ska lyftas fram. För att detta ska vara möjligt måste förskolechef och 
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personal skapa arenor där reflektion och analys kring verksamhet och dokumentation är möjlig, menar 

Fleet & Pattersson (2007). I utbildningsdepartementets skrift ”Lärande ledare...” (2001) betonar man 

också den viktiga uppgift angående det kommunikativa ledarskapet som åläggs såväl skolledare som 

specialpedagoger. En huvuduppgift menar man är att skapa förutsättningar för möten där utrymme 

ges för samtal och lärande samt för egna och gemensamma reflektioner.  

Att reflektera innebär att man ställer sig utanför sig själv och tänker tillbaka på hur mötet med 

omvärlden tedde sig, förklarar Scherp & Scherp (2007). Det är viktigt att se reflektionen som drivkraft 

för förbättring och som nödvändig för en professionell yrkesutövning. En systematiserad 

reflektionsprocess är den process där egna erfarenheter och reflektioner relateras till kollegornas. 

Därefter prövas den gemensamma förståelsen mot aktuell forskning och dokumenterad kunskap, 

vilket ger arbetslaget stora möjligheter till nya perspektiv som underlag för omprövning och 

nytänkande. En sådan process komplicerar inte förskolearbetet- den förenklar genom att leda till nya 

idéer och handlingsmönster. Den tar tid, men den ger också tid. Scherp & Scherp skriver vidare att det 

är viktigt att lärandet inte stannar vid ett individuellt lärande hos några få av organisationens 

individer, utan att det blir ett gemensamt lärande för alla. Det är därför viktigt att skapa mötesplatser 

där personalen tillsammans på ett systematiskt sätt tydliggör, verbaliserar och lyfter fram sina 

lärdomar.  

Reflektion är en viktig fas i lärprocessen eftersom den medvetandegör den egna förståelsen, menar 

Scherp & Scherp. Det som står i fokus är ”lärande” snarare än ”görande” och arbetslaget blir 

tillsammans främst ett lärlag. I en lärande organisation tar man inte bara ansvar för sitt eget, utan 

även för sina kollegors lärande. Det lärande samtalet, där man tillsammans med kollegor gemensamt 

och kritiskt granskar sina erfarenheter och lärdomar är en grundpelare i en lärande organisation. Det 

handlar om att forska i och samtala om de befintliga lärdomarna och vidare utröna inom vilka 

områden man skulle behöva stärka kunskaperna för att sedan hantera vardagsverksamheten på ett 

bättre sätt. Ett av målen är att sätta ord på och medvetandegöra den så kallat ”tysta kunskapen”, 

förklarar Scherp & Scherp. Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan befintlig kunskap så 

behöver man även på ett medvetet sätt skapa ny kunskap. Att sätta befintliga lärdomar i relation till 

mer vetenskapligt baserade lärdomar är ytterligare ett sätt att fördjupa den professionella 

lärprocessen. I en lärande organisation är uppföljning och utvärdering avgörande för verksamhetens 

kvalitet eftersom man förlitar sig på den inre utvecklingskraften på varje förskola. Utan återkoppling 

på sitt sätt att arbeta saknas mycket av förutsättningarna för medveten kunskapsbildning baserad på 

erfarenhetslärande.  

Examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) är tydlig med att specialpedagoger ska 

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

lärmiljöer, vilket kan ses som att vara en personalstödjande resurs. Examensförordningen påvisar 

vidare att handledning för pedagogerna är ett prioriterat uppdrag för specialpedagogen. Unosson 

(2011) menar att det främsta syftet för specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner är att ge 

arbetslagen tid för reflektion samt genom reflektion och samtal generera arbetslagsutveckling. Hon 

har funnit att förskolechefer kan se förändringar på flera olika nivåer i det dagliga förskolearbetet, som 

en följd av kontinuerlig användning av specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner. 

Förskolecheferna vittnar också om att dessa förändringar, i allt från vardagsrutiner till 

verksamhetsbeskrivningar, påverkar förskolans utveckling i sin helhet.  

Skolverket (2010) understryker att det är förskolechefen som besitter det övergripande ansvaret för att 

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

Förskolechefen har också ansvar för förskolans kvalitet och ett särskilt ansvar för att systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Förskolechefen ska se till att 

det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig 
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personal, samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet. Om 

detta inte sker, har förskolechefen ansvar för att personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. I 

kvalitetsarbetet kan specialpedagogen ses som den kompetenshöjande faktorn.  

Bladini (2004) skriver att specialpedagogen har två sätt att skapa möjligheter till förändring när det 

gäller kvalitetsarbete. För det första handlar det om att ge förskolepersonalen förståelse för hur deras 

agerande kan förändra barns situation. Det andra sättet är att handledning ges som ett verktyg för 

pedagogerna, för att medvetandegöra deras arbetssätt kring bland annat värdegrund och organisation. 

Specialpedagogen har, enligt Von Ahlefeld Nisser (2009) en kvalificerad pedagogisk ledarfunktion. 

Hon menar att det dock inte framgått på ett tydligt sätt. Specialpedagogens yrkesroll måste bli synlig 

hos skolledning, andra yrkesgrupper och föräldrar för att kunna efterfrågas. Specialpedagogen ska 

arbeta på ett förebyggande sätt, med att utveckla verksamhetens lärandemiljöer och också vara en 

kvalificerad samtalspartner och leda utvecklingsarbetet. Samtal, handledning och kartläggning är 

specialpedagogens tre nyckelord. I det systematiska kvalitetsarbetet handlar specialpedagogens roll 

bland annat om att tillsammans med förskolepersonalen reflektera över till exempel yrkesspråk och 

verksamhetsbeskrivning skriver Henningsson- Yousif (2013). Hon påtalar att förskolepersonal önskar 

att deras lokala arbetsplaner i större utsträckning hade förmåga att påverka skolutveckling på 

förvaltningsnivå. Med stöd av specialpedagogen kan förskolepersonalen koppla sina pedagogiska 

processer mot de ofta förekommande kommunala årshjulen, för att på så sätt synliggöra det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolenivå. Även Examensförordningen (SFS:2007:638) lyfter fram 

att specialpedagogen bör vara ett naturligt inslag i kvalitets- och utvecklingsarbete, och att det således 

bör tillhöra arbetsuppgifterna för specialpedagoger anställda för förskolan.  

Von Ahlefeld Nisser (2014) beskriver att de olika yrkeskategorierna i förskolan har flera olika 

förväntningar på specialpedagogen och att dessa förväntningar kan skilja sig åt en del. Det är inte är 

unikt för svenska förhållanden. Cole (2005) har funnit likartade dilemman hos specialpedagoger, eller 

Special Educational Needs Coordinators (SENCO), i såväl England som i Wales. Hon beskriver att 

SENCOs befinner sig mitt emellan en äldre, väl inarbetad yrkeskod och en mer modern. Det går att 

likna vid att förskjuta det specialpedagogiska perspektivet från ett kategoriskt perspektiv, där åtgärder 

är i fokus, mot ett dilemmaperspektiv där den konsulterande rollen blir än mer viktig. 

Specialpedagogerna själva beskriver för Cole hur deras största utmaning är att ha hela 

skolorganisationen med sig, samt att organisationen är överens om hur det specialpedagogiska 

uppdraget ska se ut. Layton (2005) bekräftar Coles bild men fann också i sitt resultat att 

specialpedagogerna själva önskar ingå i ledningsgrupperna för att strategiskt kunna planera sitt 

arbete. Cowne (2005) har följt brittiska specialpedagoger under en treårsperiod. Syftet var att beskriva 

specialpedagogernas egen uppfattning om variationen i yrkesrollen. Hon fann att specialpedagogerna 

ansåg att en av de viktigaste delarna i deras roll är att vara rådgivande och stödjande. De menade även 

att det är viktigt för dem att hålla kvar vid speciallärarrollen- främst för att bevara kollegornas 

förtroende. Specialpedagogerna i Cownes studie hade också upptäckt en förändring i att de i markant 

större grad efterfrågades som observatörer ute i verksamheterna.  

 

Crowther, Dyson & Millward (2001) påvisar att det finns ett glapp mellan specialpedagogens 

arbetsuppgifter och den roll som framskrivs i lagar, läroplaner och förordningar. Den äldre 

föreställningen om specialpedagogen som en speciallärare hindrar specialpedagogen att utföra 

uppdraget på det sätt som är tänkt. Von Ahlefeld Nisser (2014) belyser också skillnaderna mellan 

specialläraren och specialpedagogen. Ur ett skolledarperspektiv ses oftast specialläraren arbeta nära 

eleverna och specialpedagogerna med mer övergripande arbetsuppgifter. Föreställningen om 

specialpedagogens övergripande roll skiljer sig åt yrkesgrupper emellan. Framförallt när det gäller 

ledningsfunktionen. Att vara anställd i en central enhet med egen chef uppfattas av en del som 

problematiskt eftersom det finns en farhåga i att specialpedagogerna i så fall enbart kommer till 
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förskolan då de blir kallade för att det finns problem att lösa. Föreställningen om att 

anställningsformen har betydelse för hur specialpedagogen utför sitt uppdrag varierar således. Många 

av specialpedagogerna anser att frågan är betydelsefull, medan de flesta rektorer och speciallärare 

anser frågan som oviktig. Viktigast tycks frågan följaktligen vara för specialpedagogerna själva och 

allra viktigast för dem som är anställda i central enhet med egen chef. Enligt Von Ahlefeld Nisser tycks 

föreställningen om anställningsform ha samband med uppfattningen om hur uppdraget genomförs på 

bästa sätt. Det bästa sättet är att finnas nära verksamheten menar man. Det är samtliga yrkesgrupper 

överens om. Skillnaden ligger i vad man lägger i begreppet att ”vara nära” i verksamheten. Exempelvis 

används uttryckssättet att ”vara i verkligheten” på ett sätt som indikerar att nära betyder att finnas på 

plats i förskola och skola varje dag, vilket ses som en förutsättning för snabba och spontana insatser. 

Andra menar att det sätt som centralt placerade specialpedagoger genomför sina uppdrag på, 

exempelvis genom att genomföra utredningar och observationer och föra samtal på olika nivåer, är ett 

annat sätt att vara nära verksamheten eller i verkligheten.  

 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 1999:63) är ett av specialpedagogens viktigaste uppdrag 

inom förskola och skola att arbeta utvecklande med förhållningssätt. På det sättet är specialpedagogen 

ett stöd för personalen i deras arbete med att möta varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Det 

betonas också att specialpedagogen kan vara ett stöd för förskolans ledning. Specialpedagogen blir på 

det sättet en länk mellan förskolepersonal och förskolechef, vilket även Persson (2007) pekar på. Det 

ställs enligt Persson stora krav på specialpedagogens kompetens och professionella sätt att arbeta. För 

att klara uppdraget på bästa sätt är det av nödvändighet att förskolechefen vågar ge specialpedagogen 

mandat att kunna utföra sina arbetsuppdrag. Eftersom specialpedagogen ibland kan upplevas 

obekväm i sitt arbete, bör denne ha hög integritet och mod, menar Persson. Specialpedagogen behöver 

också ha stöd av förskolechefen. Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagård & Jacobsson (2004) 

framhåller att det är verksamhetens behov som ställer krav på hur specialpedagogens kompetens ska 

användas. Specialpedagogen bör vara väl insatt i förskolans kultur, organisation och arbetssätt. 

Specialpedagogens roll blir att hitta hinder och orsaker till svårigheter som kan finnas i förskolans 

miljö. Det kräver att specialpedagogen är påläst vad gäller förskoleavdelningens utformning och barns 

utveckling bland annat, samt har förmåga att förmedla detta till personalen på ett bra sätt.  

Imsen (2006) betonar att det är viktigt att se barns utveckling i hela sitt sammanhang. Till exempel 

när barnet kommer till förskolan- vad bär det med sig förutom sin ryggsäck? Vad hände hemma innan 

det satte sig i bilen? Vad hände i bilen? Imsen menar att man måste se samspelet mellan individ och 

miljö för att förstå hur barn utvecklas. Barnet vistas i många olika miljöer, till exempel hemmet och 

förskolan. Båda dessa miljöer måste tas i beaktande och man behöver också se vilken relation dessa 

miljöer har till varandra. Förändringar i en miljö leder oavkortat till förändringar i en annan enligt 

Imsen, som menar att alla miljöer omsluts av varandra likt en rysk docka. Specialpedagogen, men 

även andra som arbetar med barn, måste ta hänsyn till många olika förhållanden samtidigt och 

därigenom skapa ett helhetsperspektiv. Även Palla (2011) lyfter fram att specialpedagogiken ska 

inrikta sig på och utgå ifrån barnens styrkor, intressen och erfarenheter. Hon menar att det förutom 

att se till barnet även är viktigt att inrikta sig på den pedagogiska miljö förskolan har att erbjuda. Det 

enskilda barnets prestationer får inte bedömas eller betygsättas, varför det egentligen borde vara 

personalen som är föremål för de specialpedagogiska insatserna, menar Palla.   

Tidigare forskning om specialpedagogik i förskolan 

I Statens offentliga utredningar (SOU 1999:63) finner man att läsa att den specialpedagogiska 

yrkesfunktionen har breddats och fördjupats men ändå är i behov av vidareutveckling, vilket borde 

vara ett fokus inom specialpedagogisk forskning. Den specialpedagogiska yrkesrollen innebär idag att 

specialpedagogen förväntas, förutom att vara en kompetent pedagog, även ha övergripande ansvar för 

rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med kollegor och med tydlig knytning 
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till skolans ledning. Specialpedagogens arbetsuppgifter utförs på tre nivåer: individnivå, gruppnivå 

och organisatorisk nivå. Specialpedagogen ska också i det pedagogiska arbetet ta såväl medicinska som 

psykologiska, sociala och organisatoriska förhållanden i beaktande. Vidare kan man i läsa att 

specialpedagogen oftast har en central roll i utformandet av särskilt stöd för barn i behov av detta. 

Specialpedagogen har i det arbetet en viktig funktion vad gäller att påverka, analysera och utvärdera 

hur det särskilda stödet gestaltar sig i verksamhetens utformande, tillsammans med till exempel 

habilitering. En annan central uppgift för specialpedagoger är att ge stöd till arbetslag och lärare, för 

att utveckla samverkan och samarbete såväl i arbetslaget som mellan familjen och skolan för att eleven 

skall få adekvat stöd. Specialpedagogen förväntas också arbeta med kvalificerade pedagogiska 

uppgifter, som kartläggningar/utredningar och klassrumsobservationer, samt i utvecklandet av 

åtgärdsprogram utifrån elevers kunskaper, erfarenheter och behov. Specialpedagoger får därigenom 

en central funktion i skolans kvalitetsarbete och i uppföljning och utvärdering av den mål- och 

resultatstyrda skolan. Tillsammans med rektor förväntas specialpedagogen vara garant för de barn och 

elever som av olika skäl riskerar att få eller redan har svårigheter i förskola/skola. Det yttersta 

ansvaret för denna uppgift har rektor men specialpedagogen kan med sin unika kompetens utgöra ett 

centralt stöd för skolans ledning.  

 
Behovet av specialpedagogiska insatser i förskolan har ökat, menar Emanuelsson m.fl. (2007). Dels för 

att förskolan byggts ut till att omfatta i stort sett hela årskullarna, dels också för att den utvecklats till 

en mer skolliknande verksamhet med formulerade mål och utbildningsambitioner. Internationell och 

nationell forskning beskriver såväl förskolornas som familjers utsatta position i ett samhälle med olika 

och ökade krav. På Stockholms universitets hemsida (2013) står att läsa att det specialpedagogiska 

arbetet i förskolan oftast fokuseras på ett förebyggande arbetssätt, genom att didaktiskt och 

specialpedagogiskt försöka stärka arbetet med en inkluderande förskoleverksamhet för alla barn och 

för varje barn. Forskningen på universitetet bedrivs utifrån en variation av teoretiska perspektiv och 

metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar 

specialpedagogik som vetenskapligt ämne. Fleet & Patterson (2007) beskriver hur forskare tidigare 

betraktat och analyserat förskolepersonal utifrån Piagets teorier, vilka låter förstå att personal behöver 

utvecklas för att lära sig. Piagets föreställningar beskriver att individer i en verksamhet rör sig längs 

samma spår, en logisk sekvens av steg som kräver överföring av färdigheter för att utveckla 

personalen. Dessa föreställningar verkar underskatta komplexiteten i de processer och variationen i de 

enskilda personernas erfarenhet. Fleet & Patterson menar dock att en större utveckling kan ske hos 

förskolepersonalen om man istället relaterar till Vygotsky, som anses som upphovsman till det 

sociokulturella perspektivet. En tolkning utifrån Vygotskys teorier påvisar att förskolepersonal i 

samarbete och reflektion med sina kollegor lär sig och därmed utvecklas. Det finns dock andra 

referensramar som ger alternativa perspektiv till begreppet professionell utveckling genom reflektion. 

Den litteratur som tidigare refererats till ger ett större godkännande av personalen som ägare av 

personlig och professionell kunskap, med förmåga att intellektuellt och känslomässigt investera i sin 

egen utveckling. Fleet & Pattersson beskriver vidare hur beslutsfattare och forskare tenderar att 

plädera för lärare, aldrig tala med dem. Frågan vad lärare kan berätta för varandra och för världen om 

undervisning och om barn, har till stor del ignorerats till förmån för mer distanserade frågor som ”Hur 

ska vi förklara för dessa lärare vad de borde veta”? Att skapa arenor där lärare kan samtala med 

varandra och där kollegialt lärande uppmuntras menar Fleet & Patterson att specialpedagogen kan 

bistå med. 

Lutz (2009) skriver att en betydande del av svensk forskning om specialpedagogik i förskolan även 

idag fokuseras runt olika funktionsnedsättningar eller är studier som berör tidig intervention, vilket 

visar på att det torde finnas ett behov av forskning om specialpedagogik i förskolan även utifrån andra 

perspektiv. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver det ökade forskningsintresset för, 

samt tilltron till, den evidensbaserade forskning som har kunnat skönjas de senare åren, framförallt 

när det gäller forskning kring förskola och specialpedagogik på Göteborgs Universitet. Det nya 
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intresset för evidensbaserad pedagogik kopplar Evaldsson & Nilholm (2009) till en vetenskaplig 

positionsförskjutning inom förskolepedagogiken där en viss forskningstradition strävar efter 

ensamrätt i förståelsen av exempelvis relationen mellan forskning och praktik. Dock är det så att 

olikheter hos de personer, miljöer och grupper som beforskas försvårar en eventuell strävan efter att 

med säkerhet bevisa vilken pedagogik som är den ”rätta" och befästa denna med evidens.  

 

För att nå en djupare och bredare förståelse för specialpedagogikens och förskolans komplexitet i 

förhållande till barns identitetsskapande och olikheter, krävs enligt Palla (2011)  forskning som avvisar 

förenklingar och som kan öppna upp för andra tolkningar och sätt att skapa mening. Det är 

nödvändigt att öppna upp för nya perspektiv rörande det som sker i förskolans specialpedagogiska 

sammanhang än att till exempel undersöka hur specialpedagogik kan bli så effektiv som möjligt. Det 

finns forskning som behandlar de olika förhållningssätten till barns olikheter, men forskningen 

behöver också belysa hur personal i förskolan i sitt vardagsarbete formulerar sig då de försöker förstå 

och hantera barn vars beteenden förbryllar, oroar eller utmanar dem och verksamheten, menar Palla.  

 

Enligt Skolverket (2011) finns det två något kontroversiella frågor inom specialpedagogisk forskning. 

Den ena berör det förebyggande arbetet som handlar om att så få barn och elever som möjligt ska bli i 

behov av ett särskilt stöd. Skolverket menar att det råder delade meningar om huruvida problem med 

beteende och inlärning huvudsakligen ska tillskrivas funktionsnedsättningar hos eleverna eller brister 

i den pedagogiska verksamheten eller i barnets/elevens vidare miljö. En annan kontroversiell fråga 

gäller i vilken utsträckning specialpedagogik handlar om att tillhandahålla alternativa organisatoriska 

lösningar, enligt det specialpedagogiska dilemmaperspektivet, för barn och elever som inte anses 

passa? Eller huruvida specialpedagogiken tillhandahåller en speciell pedagogik för att stötta barn, 

enligt det kompensatoriska perspektivet? 

Även Ahlberg (2007) påtalar att den specialpedagogiska forskningen är satt under debatt. Kritiska 

röster som framträtt menar att  forskningen varit individinriktad och fokuserat på det som är 

avvikande, skriver Ahlberg. Under de senaste åren har också kritik riktats mot att forskningen är 

alltför ideologisk och saknar teoretisk bas. Kritiken har dock fört med sig gott i att de verksamma inom 

det specialpedagogiska fältet börjat reflektera, diskutera och beskriva kunskapsbildningen. Även 

termen specialpedagogik har ifrågasatts. Ahlberg beskriver att forskare menar att man borde ersätta 

eller komplettera specialpedagogik med en annan term, då den traditionella specialpedagogiken 

inriktar sig mot insatser för elever som av olika orsaker har problematiska skolsituationer. Ett av de 

alternativa termer som förts fram är ”inkluderande pedagogik”.  

 
Ahlberg pekar vidare på tre utvecklingsområden för framtida specialpedagogisk forskning.  
 

- Att stärka specialpedagogikens identitet genom att etablera nya perspektiv och nya 
försök till teoriutveckling. 

- Att synliggöra, problematisera samt kritiskt granska den egna forskningens 
bindning till specialpedagogik, dels som ideologi, dels som verksamhet. 

- Att skapa arenor för kommunikation och som möjliggör för teori och praktik att 
mötas.  

 

Hon påtalar även att forskare allsidigt måste granska villkor och förutsättningar för inkluderande 

miljöer i förskolan samt i de andra skolformerna. Även Skrtic (1991) menar att en skola som ska möta 

samtidens utmaningar måste vara inkluderande. Han ser en sådan skola som ett uttryck för det 

moderna samhällets idé om en gemensam utbildning eller en skola för alla. För att nå dit menar Skrtic 

att skolan bör organiseras om från grunden, och gå mot att undervisningen inte sker i klasser, utan 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 
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denna problemlösning samverkar alltså personer med olika kompetenser kring alla elever i 

undervisningen. 

Vid en summering av forskningsläget är perspektivförskjutningen, från kategoriskt till 

dilemmaperspektiv, samt olika pedagogiska dilemman och diskussioner kopplade till fenomenet 

särskilt framträdande. Majoriteten av de forskare som refererats till har funnit att arenor där den 

pedagogiska praktiken kan prövas genom samtal och reflektioner är en nyckel till att nå lyckade 

resultat för utveckling, oavsett skolform. En annan gemensam nämnare för forskarna på det 

specialpedagogiska fältet är uppmärksammandet av komplexiteten i specialpedagogens uppdrag samt 

de dilemman det medför. Även denna studie avser att undersöka komplexiteten i det 

specialpedagogiska uppdraget, genom att närmare studera specialpedagogens roll i förskolan.   

Kontextuell bakgrund 
 

För att kunna undersöka specialpedagogens funktion på förskolan har två förskolor i olika delar av 

Sverige valts ut. Båda förskolorna är i begynnelsen av ett förändringsarbete. Specialpedagogen är ett 

naturligt inslag på respektive förskola. Här följer en kort bakgrundsbeskrivning. 

 
Förskolan Tallen ligger i en landsbygdskommun i Sverige. Kommunen är utbildningstät med förskola 

till gymnasium, folkhögskola, friskola och vuxen yrkesutbildning. Förskolan är en av fem kommunala 

förskolor, under samma förskolechef. Tallen består av två förskoleavdelningar, en småbarnsgrupp och 

en syskongrupp, med ca 20 inskrivna barn på varje avdelning. Antalet varierar lite under 

verksamhetsåret. Målet är att ha en förskollärare och två barnskötare per avdelning, vilket man har 

uppnått. Det finns också en specialpedagog som har sin anställning på förskolan.  Förskolan har nära 

till skogsområden, gymnastiksalar, badhus, bibliotek och mataffär. Den ligger också i nära anslutning 

till grund- och gymnasieskola.  

 
Förskolan Granen ligger i ett stadsområde i Sverige. Stadsdelen där Granen är belägen har en förskola 

till grundskola-organisation (0-16). Granen är en av 5 kommunala förskolor i skolområdet.  Det finns 

två förskolechefer i området, med två respektive tre förskolor under sig. Granen består av fem 

avdelningar. Antalet inskrivna barn baseras på ett tidräkningssystem vilket gör att antalet barn per 

grupp kan variera kraftigt. Målet är att ha två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning, 

vilket man uppnått. Skolområdet har tre anställda specialpedagoger- en som arbetar mot förskolan 

och två som arbetar mot grundskolan. I förskolans närområde finns gymnastiksal, skogsområden, 

bibliotek och mataffär. Granen är granne med grundskolan och har ett nära samarbete med 

förskoleklass bland annat. Granen ligger drygt en mil utanför stadskärnan, men har bra förbindelser 

med lokaltrafik. 
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Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, det specialpedagogiska 

dilemmaperspektivet samt den sociokulturella teorin, vilka också fungerat som analysverktyg.  

Dilemmaperspektivet belyser komplexiteten i det specialpedagogiska stödet på förskolenivå. Nilholm 

(2007) skriver att dilemmaperspektivet från början har sitt ursprung i kritik av det kritiska 

perspektivet. Han menar att forskningen om specialpedagogik tenderar att allt för mycket snäva in 

mot vissa aspekter av vissa gruppers situation och därför förbiser viktiga frågor som rör hela 

utbildningssystemet. Kritik gentemot det kompensatoriska perspektivet rör idealet att bemöta alla 

elever som individer och att undvika kategorisering - samtidigt som det sker omfattande 

kategorisering av samma elever både på administrativ nivå och i det vardagliga arbetet. Nilholm 

förklarar att dilemmaperspektivet vill belysa det svenska utbildningssystemets komplexitet, 

exempelvis målet att alla barn och elever ska ges liknande erfarenheter och kunskaper. Ska det ske 

genom anpassning eller genom att tillvarata var och ens individuella förutsättningar? Alla konkreta, 

moderna utbildningssystem står inför och måste förhålla sig till dessa grundläggande dilemman, därav 

namnet. 

Vidare skriver Nilholm att förklaringen av ordet dilemma blir motsättningar som det i egentlig mening 

inte finns någon lösning på, men som ständigt pockar på ställningstaganden. Dilemman är centrala för 

hela vårt sociala liv samt vårt tänkande. Nilholm menar att man inom dilemmaperspektivet inte söker 

efter en ’rätt modell’ eller ett ’rätt sätt’ utan intresset ligger i att undersöka hur befintliga modeller 

fungerar. Specialpedagogens roll i förskolan kan vara en sådan modell. En viktig konsekvens blir att 

forskningen inom dilemmaperspektivet bör stå relativt fri från politiken på området. Att se på 

inkludering som en analytisk kategori fungerar inte inom dilemmaperspektivet, däremot anser man 

att det är oerhört viktigt att undersöka inkludering som ett empiriskt fenomen. Skrtics (1995) kritik av 

specialpedagogiken ses som ett av dessa empiriska fenomen. Skrtic menar att specialpedagogiken 

grundar sig i en vilja att kategorisera barn. Så länge utbildningssystemet delas in i allmänpedagogik 

och specialpedagogik kommer allmänpedagogiken att förbli oförändrad. I ett sådant system blir det 

viktigt för specialpedagogen, så som Dennis (2004) beskriver det, att vara en betydande faktor i 

inkluderingsprocess och utvecklingsarbete. Förskolan och skolan behöver lyfta blicken och skapa ett 

fokus för hela verksamheten och hur den fungerar, istället för att bara titta på enskilda barn och elever 

och vad som inte fungerar.  

Nilholm (2007) framhåller att det specialpedagogiska dilemmaperspektivet likväl hade kunnat kallas 

för det sociokulturella perspektivet. Det finns starka kopplingar mellan dilemmaperspektivet och 

sociokulturell teori. Den sociokulturella teorin bygger ofrånkomligt på olika dilemman, inom till 

exempel förskolan, eftersom den bygger på att vi lär och utvecklas i den sociala kontext vi befinner oss. 

Vi kan exempelvis lära oss något nytt genom att inte omedelbart värdera vilka handlingar som är goda 

respektive onda. Framlyftandet av dilemman och det sociala livets komplexitet måste vara centrala 

moment. Heath (1983:1996) pekar också på dilemmaperspektivet som ett sociokulturellt fenomen. 

Hon lyckades peka på att man genom att förstå det sociokulturella sammanhang som människor 

agerar i, också kan förstå hur problem kan uppstå i dessa olika sammanhang. En orolig hemmiljö kan 

skapa problem i skolmiljön etcetera.  

Säljö (2000) skriver att med en sociokulturell utgångspunkt blir problemet med hur vi lär, en fråga om 

hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och 

omgivning. Kunskap och färdighet för att göra detta kommer från de insikter och handlingsmönster 

som byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga av i interaktion med andra 

människor. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och det är också i 

kommunikation som de förs vidare. Säljö menar att i ett sociokulturellt perspektiv betonas att 
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omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter. Människor föds in i 

och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Hela livet gör vi våra erfarenheter 

tillsammans med andra. Kunskapsutbytet sker genom att världen förtolkas, medieras, för barnet 

genom lek och andra former av samspel med personer i omgivningen. På samma sätt, menar Säljö, lär 

vuxna utifrån sin sociala kontext. Vi kan lära oss och prestera mer i samarbetet med en, i den 

bestämda kontexten, mer kompetent kamrat eller kollega, så kallat kollegialt lärande. Säljö (2011) 

menar att vilken tillhörighet man har i den sociala kontexten, till exempel förskollärare, 

specialpedagog eller förskolechef, kan påverka ord och handlingar, bland annat utifrån position och 

kompetens. Vidare skriver han att utgångspunkten för den sociokulturella ansatsen är att vi inte lever i 

en objektiv och entydig verklighet utan att vårt sätt att se och uppfatta omvärlden är en produkt av 

mänsklig interaktion och verksamhet. Vårt lärande består i att vi tillgodogör oss olika sätt att förhålla 

oss till och bearbeta omvärlden.  

Att göra en studie av specialpedagogens roll i förskolan innebär att studera specialpedagogen i den 

sociala kontexten förskolan - både vad gäller arbetsuppgifter samt förväntningar från övriga aktörer. 

Fallstudien fokuserar också på de uppgifter specialpedagogen har i den sociala kontexten förskolan. 

Specialpedagogen ses här som den mer kompetenta personen som förhoppningsvis ska vara ett stöd 

för personal/förskolechef att lära tillsammans med. 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken forskningsansats och metod som ligger till grund för denna studie. 

Det avser också att beskriva urval och genomförande. Vidare redogörs för de etiska ställningstaganden 

som tagits samt studiens tillförlitlighet. 

Forskningsansats 

När man avser undersöka specialpedagogens roll och funktion i förskolan är fallstudie en passande 

metod. Yin (1994) beskriver fallstudiens ansats som en detaljerad empirisk beskrivning av en eller ett 

fåtal likartade sociala kontexter. Han menar också att fallstudieansatsen ger en helhetssyn på det 

studerade och således alltid är kvalitativ. Backman (2008) menar att kvalitativa studier syftar till att 

beskriva, förklara och tolka. I kvalitativa studier är utgångspunkten att verkligheten kan uppfattas på 

många olika sätt och det följaktligen inte finns en absolut eller objektiv sanning. Utifrån valt syfte- att 

beskriva specialpedagogens roll i förskolan, är det lämpligt att anta en kvalitativ forskningsansats.  

Mc Cracken (1988) skriver att kvalitativa studier oftast omfattar ett litet antal personer, men att de i 

gengäld försöker undersöka dessa desto djupare. Han kallar detta fenomen ”the less is more”. Mc 

Cracken menar att man i en kvalitativ studie inte kan generalisera på ett vanligt sätt utan att de data 

som utgör materialet består av ord och beskrivningar- så kallade kvaliteter. Han beskriver vidare att 

forskningsprocessen är induktiv. Det betyder att forskaren genom sina iakttagelser och sitt insamlade 

material kan komma fram till en förklaring av vad som sker. Forskaren undersöker ett fenomen med 

hjälp av intervju, observation eller tolkning av texter. Intervjuerna ska syfta till att få fram de 

intervjuades tankar, åsikter och upplevelser som sedan intervjuaren sammanställer och försöker finna 

en röd tråd i. I övrigt påminner forskningsprocessen om kvantitativa studier, enligt Mc Cracken. 

Forskaren börjar oftast med litteraturstudier för att försöka förstå forskningsläge samt teoribildning 

kring forskningsfrågan för att sedan samla in och analysera data, sammanställa resultat och diskutera 

detta i kontext till teori och bakgrund.  

En kvalitativ studie kan ha två olika bearbetningsmetoder enligt Dimenäs (2007). Den 

fenomenologiska metoden beskriver ett arbetssätt som fördomsfritt, reflexivt och neutralt i 

förhållande till objektet eller den sociala kontexten. Den hermeneutiska metoden syftar till att beskriva 

och förstå någon del av verkligheten. Vi tolkar det vi ser och denna tolkning kan ske på många olika 

sätt utifrån förförståelse bland annat. Gadamer (1997) var en inflytelserik företrädare för 

hermeneutiken. Han betonade att vi aldrig kan lösgöra oss själva från det sociokulturella sammanhang 

vi befinner oss i. Våra tolkningar av andra människors situationer sker alltid mot bakgrund av 

förståelsen för vår egen situation. Gadamer menade att det är först i mötet med andras uppfattningar 

och ställningstaganden som vi upplever verklig förståelse och också kan berika tolkningen av oss 

själva. Han hävdar också att vi aldrig någonsin kan nå fram till varken slutgiltig eller sann förståelse.  

Dimenäs (2007) förklarar att om forskaren har en förförståelse kring den sociala kontext som avses 

undersökas, så kan denna inte alltid agera helt och hållet fördomsfritt eller neutralt, vilket tagits 

hänsyn till i diskussionen om undersökningens tillförlitlighet. Till exempel kan min förförståelse för 

hur arbetet i förskolan fungerar påverka min uppfattning om vad som är betydelsefullt i studien. I en 

sådan kontext är den hermeneutiska bearbetningsmetoden applicerbar.  

Denna rapport grundas således i det specialpedagogiska dilemmaperspektivet samt den 

sociokulturella teorin. Vidare har studien en kvalitativ ansats med hermeneutisk bearbetningsmetod. 

För att försöka uppnå studiens syfte och få svar på forskningsfrågorna ansågs kvalitativ intervju samt 

observation vara ett lämpliga metodval då de ger möjlighet att få svar på studiens forskningsfrågor.  
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Metodval 

Kvalitativ intervju 

”Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade fenomen istället för att komma med färdiga 

kategorier och tolkningsscheman. Den kvalitativa intervjun försöker erhålla beskrivningar som 

är så fullständiga och förutsättningslösa som möjligt av viktiga teman i intervjupersonens 

livsvärld. Snarare än att ställa redan formulerade frågor utifrån bestämda analyskategorier bör 

intervjuaren vara nyfiken och lyhörd inför vad som sägs- och inför vad som inte sägs- och kritisk 

mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun.”  (Kvale, 2009, s. 46) 

För att få möjlighet att skapa en djupare förståelse för informanternas bild av specialpedagogens roll 

har den kvalitativa intervjun valts som metod. Intervjuaren har då möjlighet att ställa följdfrågor, följa 

olika spår i intervjusammanhanget och via den öppna formen finna nya infallsvinklar, enligt Kullberg 

(2004). Kvale (2009) beskriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att förstå ämnen utifrån den 

levda vardagsvärlden samt ur den intervjuades perspektiv. Intervjun bör påminna om ett vardagligt 

samtal och intervjufrågorna vara korta, enkla och öppna till formen för att få mesta möjliga kunskap 

om ämnet. Enligt Kvale är det ett bra grepp att be den intervjuade beskriva det forskaren ämnar 

undersöka. Trots att den liknar ett vardagssamtal har den kvalitativa intervjun ett syfte och den 

inbegriper också en speciell teknik, den är halvstrukturerad, vilket betyder att den varken är ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, menar Kvale. Den som ämnar genomföra intervjun har till 

sin hjälp en på förhand skriven intervjuguide som fokuserar på vissa ämnen och som kan innehålla 

förslag på frågor att ställa utifrån vart samtalet leder. Efter avslutad intervju transkriberas oftast hela 

eller delar av intervjun och transkriptionen tillsammans med inspelningen av intervjun blir föremålet 

för analys. Kvale menar att det krävs en god förförståelse om intervjuämnet för att den som intervjuar 

ska kunna nå på djupet. Det är dock viktigt att intervjuaren inte låter eventuella förutfattade meningar 

lysa igenom vilket i så fall kan manipulera samtalet. Det har varit viktigt för mig att, under 

intervjuerna, försöka att formulera öppna frågor utan att ha klätt in dem i en antagen känsla. Till stöd 

har tre olika intervjuguider framarbetats, en för respektive yrkeskategori. 

Observation 

För att ytterligare kunna studera specialpedagogens roll på förskolan är observationer en bra metod. 

Dimenäs (2007) skriver att man genom att observera och därefter koppla observationerna till aktuell 

forskning kan öka sina kunskaper om det område man valt att observera, vare sig det gäller barns 

utveckling och lärande, dynamik i ett arbetslag eller en speciell funktion. Observationen kan ge 

exempel på hur teori och praktik hänger samman. Förskolans organisation bygger på flera olika möten 

mellan personal, förskolechefer och/eller specialpedagoger. Mina studieobjekt i observationerna blir 

aktörerna (förskolechef, specialpedagog och personal), mål (specialpedagogens roll på förskolan) samt 

känsla. Viktigt i delen kring känsla är dels att beskriva de av aktörerna verbalt uttryckta känslorna, 

men även min egen känsla som forskare. Via mina egna känslor, kan forskaren, enligt Dimenäs, 

förhoppningsvis öka förståelsen för de andras känslor, vilka man i observationsögonblicken inte kan 

veta någonting om. Dimenäs (2007) beskriver vidare speciella situationer som kan visa sig under 

observationer, ”critical incidents” eller incidentsbeskrivningar, och hur man efter upptäckt tar fasta på 

och fokuserar på dem. I de fall dessa incidentsbeskrivningar varit relevanta för fallstudien och väckt 

ett för rapportens syfte vidare intresse, har de vävts in i intervjuunderlaget, med förhoppningen att 

kunna få djupare förståelse. För att ta fasta på de incidentbeskrivningar som berört fallstudien har ett 

observationsschema använts, där syfte och senare vid analys, forskningsfrågorna, varit i fokus. 

Observationerna har varit icke deltagande och direkt öppna, då deltagarna visste att de blev 

observerade.  
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Urval 

Under en kurs på specialpedagogprogrammet, etablerades kontakt med den ena av de förskolor där 

fallstudien genomförts. Under kursen hade redan en förfrågan gjorts om att eventuellt kunna fortsätta 

att använda förskolan som studieobjekt, vilket godkändes. Förskolechefen behövde därför endast, via 

ett kortare mail, tillfrågas om ett godkännande för vidare studier. På denna enhet finns en anställd 

specialpedagog, tre förskollärare samt tillfrågad förskolechef, vilka kunde tänka sig att delta.  

 
Via en förfrågan i ett pedagogiskt nätverk etablerades kontakt med den andra förskolan. 

Förskolechefen kontaktades via telefon och fick information om studiens syfte, att studera 

specialpedagogens roll i deras organisation. Förskolechefen tog med sig information till en 

arbetsplatsträff och återknöt senare via telefon med ett godkännande att använda en av hennes 

förskolor. På denna enhet deltog förskolechef, en områdesanställd specialpedagog, fyra förskollärare 

och en barnskötare.  

 
Två avdelningar på respektive förskola har varit i fokus för fallstudien. Förskolorna kan ha fler 

avdelningar än dessa två. Vid de tillfällen där obeservationer utförts har fler ur personalen ingått, men 

fokus har legat på de som tackat ja till att delta i studien. Eftersom informatörerna i studien själva valt 

att ingå är externt bortfall inte aktuellt att diskutera. Ett visst internt bortfall har däremot förekommit, 

då vissa frågor inte besvarats av alla informanter. Bortfallet pekar inte på att någon specifik fråga. 

Anledningen kan istället vara att samtalet tagit en annan vändning och att vissa frågor i formuläret 

därmed inte blev aktuella.  

Genomförande 

Alla intervjuer, sammantaget tolv stycken, har genomförts på respektive förskola. Intervjuerna 

inleddes med information om bakgrund samt studiens syfte. Informanterna tillfrågades också om ett 

godkännande att spela in intervjun. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt med tydlighet 

angående datainsamlingen. Det är även viktigt att få informanterna att känna sig så bekväma som 

möjligt vid intervjutillfället. Intervjuerna bokades via mailkontakt med förskolechef. De ägde rum 

antingen på informantens kontor eller i ett samtalsrum. Vid samtliga intervjuer har en informant samt 

forskare varit närvarande. Intervjuerna spelades in på ett så kallat fickminne. Vid två intervjuer har 

minnet blivit fullt, men intervjun har inte avbrutits, utan dokumentationen har fortsatt via 

anteckningar. För varje intervjutillfälle har två timmar varit avsatta, för att det i direkt anslutning till 

intervjuerna, skulle finnas möjlighet att skriva ned reflektioner. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och utgått från en intervjuguide (bilaga 3-5) men strävan har varit att intervjuerna 

ska likna ett öppet samtal. Intervjuerna har varat mellan 34 minuter och 120 minuter. Den stora 

variationen kan ha berott på kvaliteten på samtalet.  

Observationerna har genomförts under olika former av personalmöten, på förskoleavdelningarna eller 

i personalrum. Det har inte funnits intresse av att på något sätt spela in observationstillfället då 

forskningsfrågorna legat till grund för datainsamlingen, för att materialet omfångsmässigt ska vara 

hanterbart för studien. Observationerna har ägt rum vid två möten på respektive enhet. 

Datainsamlingen har förts löpande via anteckningar på blanka papper. Efter datainsamlingen har 

materialet analyserats och strukturerats upp på ett observationsprotokoll baserat på 

forskningsfrågorna (bilaga 2). Observationerna har fokuserats på de informanter som valt att delta i 

studien. Dimenäs (2007) menar att syftet med observationer är att iaktta vad som verkligen sker i 

förskoleverksamheten och inte utgå från hur man som lärare tror att något förhåller sig. Det ställer 

krav på att förhålla sig neutral till det som sker och inte en eventell förförståelse speglas i 
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datainsamlingen. Dimenäs menar att att observationer kan bidra till att öka förståelsen av den egna 

praktiken samt att utveckla observatörens förmåga att studera aktörernas agerande.  

Bearbetning och analys 

Den empiriska undersökningen har gjorts med hjälp av två olika datainsamlingsmetoder, kvalitativ 

intervju och observation, varvid informanternas svar kodats och analyserats, för att ett 

forskningsresultat ska kunna redovisas. Insamlandet av empiriskt material för denna rapport började 

2012. Efter datainsamlingen togs ett studieuppehåll för föräldraledighet, men hösten 2015 återupptogs 

arbetet med att avsluta rapporten. Under föräldraledigheten har viss kontakt med de studerade 

enheterna förekommit. Det har gjort att materialet ökat och att analyserna blivit både omfångsrika och 

vindlande. En ordentlig sållning gjordes, och beslut togs om att fokusera på den datainsamling som 

gjorts under hösten 2012, samt att försöka gå tillbaka till de första och ursprungliga tankarna. En del 

av ursprungssyftet har behållits, men inom ramen för de tidigare och alldeles för breda 

forskningsfrågorna, har nya forskningsfrågor formulerats för att snäva in studien ytterligare. Det 

gjorde också att insamlade data behövde gås igenom och upptäckas på nytt. Vissa saker tolkas på 

samma sätt som då, andra tolkas och analyseras en smula annorlunda. Utmaningen och strävan har 

varit att försöka hålla kvar vid den ursprungliga tanken.  

Stake (1995) menar att det i en kvalitativ studie inte finns en given stund när analyserandet startar. 

Analysen handlar istället om att ge mening åt såväl de första intrycken som åt det insamlande 

materialet. Eftersom vi aldrig tidigare studerat den utvalda kontexten, behöver vi dela upp våra intryck 

och ge mening åt de delar som är viktiga för undersökningen. Forskarens fokus ligger på att göra 

beskrivningar av kontext samt att tolka sammanhang snarare än att göra generaliseringar. Den 

kvalitativa studien blir enligt Stake både en process- vi lär oss av studien- och en produkt- resultatet av 

att vi lär oss av studien. Myers (2013) menar att analysen av en kvalitativ studie är både personlig och 

erfarenhetsbaserad och därför kan vara svår att sätta ord på. Myers påpekar att det är viktigt att redan 

från början planera för hur analysen ska komma att se ut, för att se till att man har rätt underlag.  

Det empiriska materialet från observationstillfällena strukturerades upp utifrån forskningsfrågorna. 

Det gav ett underlag för analys av datan. Tid för reflektion och analys av det insamlade empiriska 

materialet har avsatts i nära anslutning till observationerna. Eftersom denna rapport avslutas några år 

efter påbörjade studier har reflektionsanteckningar och observationsprotokoll på nytt strukturerats 

upp på nya observationsprotokoll baserat på forskningsfrågorna. Det här har gjorts i två omgångar, 

eftersom forskningsfrågorna omformulerats under arbetets gång. 

Under transkriptionen av intervjuerna har möjlighet funnits att avgöra om reflektionsanteckningarna 

överensstämmer med det informanten berättat. I analysen har beskrivningar och reflektioner ibland 

ändrats utifrån att något som informanten sagt har misstolkats. Intervjutranskriptionen och 

sorteringen har tagit mycket tid i anspråk då det handlat om tolv intervjuer. För att spara tid övergavs 

metoden att transkribera hela intervjuer. Fokus lades istället på att endast transkribera de stycken som 

berörde syfte, med notis om vid vilken tid i respektive inspelning det fanns ett för studien intressant 

material. Även den empiriska datan som insamlats via kvalitativa intervjuerna har behövt sorteras på 

nytt vid omformulerandet av forskningsfrågorna. 

Etiska överväganden 

Denna fallstudie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer och säkerställt sekretessen 

genom att beakta de grundläggande kraven gällande information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av inhämtande av uppgifter. För att informanterna- förskolechefer, specialpedagoger och 

personal- ska får vara anonyma har ett informationsbrev/avtal författats, bilaga 1. Detta 
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informationsbrev/avtal upplyste bland annat om anonymitet samt att informanterna hade rätt att 

avbryta sitt deltagande när som helst under arbetets gång. Vid ett personalmöte på respektive förskola 

involverades samtliga deltagare. De fick där ta del av information om de etiska riktlinjer som följs vid 

insamling av empiriska data och de fick därefter möjligheten att skriva under ett 

informationsbrev/avtal kring dessa etiska riktlinjer. Det har medvetet gjorts ett val att inte skriva ut 

namn på vare sig personer, förskolor, städer eller kommuner. Vidare har de kännetecken som skulle 

kunna röja identiteten på informanterna raderats. Förskolorna har i denna fallstudie döpts till Granen 

och Tallen vilket är fingerade namn.  

 

Kvale (2007) påtalar att informanterna bör informeras om vad materialet ska användas till. I avtalet 

står beskrivet att den insamlade informationen som lämnas endast kommer att användas till denna 

fallstudie och inte i något annat syfte. Av den färdiga fallstudien ska det inte gå att identifiera vare sig 

förskola eller informanter. Informanterna har också underrättats om att allt material kommer att 

förstöras efter avslutad och godkänd rapport eftersom det inte finns något vidare syfte med att bevara 

materialet. Kvale beskriver även de etiska frågorna under en kvalitativ intervju. Det krävs samtycke 

från de som är tänkta att intervjuas. Den som intervjuar måste också säkra konfidentialiteten för de 

intervjuade. Hur djupt intervjuerna analyseras är också en etisk fråga. Ska intervjupersonerna ha 

inflytande på tolkningen av deras uttalande? Det är också forskarens etiska skyldighet att redovisa 

kunskap som är säkrad och verifierad så långt det är möjligt samt om rapporten publiceras, avgöra om 

den kan ge konsekvenser för både intervjupersonerna och den grupp de tillhör. 

 

Tillförlitlighet  

Inför denna fallstudie konstruerades ett tydligt syfte samt frågeställningar aom har bidragit till att 

stärka fallstudiens validitet. Vad är då validitet? Dimenäs (2007) förklarar att validitet handlar om 

undersökningens tillförlitlighet- undersöks det som avses undersökas? I kvalitativa studier gäller 

validiteten hela forskningsprocessen. Studierna har om de är välgjorda hög “face validity”, det vill säga 

att de representerar en berättelse ur en social kontext, som de flesta forskare på området kan känna 

igen, liksom de som befinner sig i den organisation som studerats. Dimenäs sammanfattar tre sätt att 

se på validitet. Det första är validitet som hantverksskicklighet, där forskaren hela tiden kritiskt måste 

bedöma empiriska data och de analyser som görs utifrån samma data. Forskaren måste hela tiden 

teoretiskt reflektera över sitt material. Detta synsätt appliceras ofta på fallstudier. Det andra sättet är 

kommunikativ validitet där forskaren prövar studiens trovärdighet i dialog med andra, i detta fall 

applicerbart genom att deltagarna i studien får möjlighet att läsa igenom transkriptioner och vid behov 

ändra i utsagorna. Problemet här blir vad som tolkas som sanning. Forskarens ansats bör vara att 

beskriva de olika och ibland även motstridiga uppfattningarna hos deltagarna och även sig själv. Det 

tredje sättet kallas pragmatisk validitet och beskrivs som en tillämpning av ett kunskapsanspråk och 

handlar om huruvida det finns en trovärdighet i fråga om den kunskap som har producerats inom en 

studie. Upplever kollegor eller andra studenter ett igenkännande? Om så är fallet har studien 

förmodligen bärighet även utanför din egen fallstudie. Det första och tredje sättet kan hjälpa till att 

förklara validiteten i denna studie.  

 

Mina intervjuer har följt en intervjuguide per kategori, personal, specialpedagog, förskolechef. Dessa 

presenteras i bilaga 3-5. Intervjuerna transkriberades samma dag de ägde rum för att intervjun, såväl 

som reflektioner skulle finnas i färskt minne. Detta bidrog till en god tillförlitlighet. Utifrån ett 

kategoriseringsschema baserat på forskningsfrågorna kunde intervjusvaren på ett lättförståeligt sätt 

sorteras, såväl från transkriptioner samt direkt från ljudupptagning. Kategoriseringsschemat blev 

också ett stöd i att inte missa att redovisa något av informanternas svar och även ett stöd i senare 

analys. Genom detta stärks validiteten ytterligare.  
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Kvale & Brinkmann (2009) redogör för hur man mäter forskningsresultatets reliabilitet. Reliabilitet 

handlar om huruvida resultaten kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare? Det 

berör också intervjuarens reliabilitet- ställer intervjuaren ledande frågor? Skulle en annan intervjuare 

få fram andra resultat? Kvale (1997) skriver också att reliabilitet innebär att titta på i vilken mån 

resultaten kan upprepas. Att upprepa resultaten av denna fallstudie ytterligare en gång torde vara 

möjligt. Detta kräver dock att personen är aktiv i förskoleverksamhet eller har god kännedom om den. 

På det sättet kan man skapa sig ungefär likadana förutsättningar. Det kräver vidare samma urval i 

observationerna och att de genomförs på samma förskoleenheter. Givetvis kan inte en annan 

undersökning innehålla samma tolkningar som gjorts. Däremot kan beskrivningarna av miljön bli 

ganska lika. Vidare är det människor och deras miljö som beskrivs i denna kvalitativa fallstudie. Deras 

beteende är inte statiskt utan förändras, vilket även förskolans organisation kan göra. Studien har 

dessutom påbörjats och avslutats med några års mellanrum och därför är inte klassisk reliabilitet 

möjlig.  

 

Trost (2005) menar precis som Kvale, att man vid kvalitativa studier sällan har att göra med statiska 

förhållanden. Han skriver att vi människor inte är eller har, utan gör och handlar, vi är aktiva. 

Därigenom sker automatiskt förändringar. Trost hävdar dock att trovärdigheten är ett stort problem 

när det gäller kvalitativa studier. Han påpekar att det är viktigt att forskaren kan visa att data och 

analyser görs och insamlas på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella 

problemställningen. Om forskaren i en kvalitativ studie skickligt presenterar sin roll, teorier, 

urvalskriterier, kontext och hur bearbetning samt analys genomförts har läsaren en möjlighet att, 

utifrån ovanstående, bilda sig en uppfattning om huruvida studien är trovärdig eller inte. Mc Crackens 

(1988) fenomen, ”the less is more” beskriver att kvalitativa studier oftast omfattar ett litet antal 

personer som man undersöker desto djupare, vilket gör att man i en kvalitativ studie inte kan 

generalisera på ett vanligt sätt, eftersom data som utgör materialet består av ord och beskrivningar, så 

kallade kvaliteter. Han menar därför att även en liten studie kan ha hög generaliserbarhet. Även Kvale 

(1997) anser vad gäller generalisering, att enskilda fall som studeras kan ha bäring för andra liknande 

kontexter.  

 

Trost (2005) påpekar att vanlig kritik mot fallstudier är att det är svårt att få tillgång till insamlad data 

i och med att informanterna är skyddade av kravet på konfidentialitet. Det är därför också svårt att 

kontrollera materialet. Den enhet eller organisation där fallstudien ägt rum kan också ha förändrats 

efteråt, genom till exempel neddragningar, budget, sammansättning i personalgruppen etc. Fallstudier 

är svåra att avgränsa, vad gäller omfattning och fokus. Fallstudien, samt bearbetning av material tar 

mycket tid i anspråk. En fallstudie är svår att replikera eftersom det då rör sig om en annan forskare 

med andra erfarenheter med sig in i arbetet och också genom att arbetsplatser inte är statiska. Därför 

kan man inte nå statistisk generaliserbarhet. Merriam (1993) menar dock att man genom att använda 

två fall som berör samma kontext ökar den externa validiteten och generaliserbarheten hos resultatet. 

 
Risken med att ha god inblick i och förförståelse för förskolans arbete, är att förförståelsen speglas i 

såväl intervjufrågor, samt analys av informanternas svar och även i urval och analys av gjorda 

observationer. Strävan efter att se på dessa enheter med ett öppet sinnelag har varit stor och jag har 

försökt att inte låta min förförståelse styra mitt intresse i denna undersökning. Dock är jag medveten 

om att det finns en risk att det kan komma att speglas i resultatet. 
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 Resultat 

De empiriska data som insamlats genom kvalitativa intervjuer och observationer har tolkats och 

analyserats. De kommer att delas upp och presenteras under tre rubriker. Förväntningar som syftar 

till att beskriva personals och förskolechefers förväntningar på specialpedagogen. Syn på det 

specialpedagogiska uppdraget som beskriver specialpedagogernas syn på sitt eget uppdrag samt 

Arbetsuppgifter som avser beskriva vilka arbetsuppgifter som åligger specialpedagogerna och som 

varit framträdande under intervjuer och observationer. Därefter följer en analys av resultatet.  

Förväntningar 

Resultatet visar att det med det specialpedagogiska uppdraget följer höga förväntningar från såväl 

personal som förskolechefer. Båda de intervjuade förskolecheferna hyser en förhoppning om att 

specialpedagogerna blir en form av kollega, även om den förväntade kollegiala rollen skiljer sig åt. 

Specialpedagogen på Tallen är nyligen anställd. Tallens förskolechef önskar att specialpedagogen 

tillsammans med henne arbetar med arbetsorganisatoriska frågor, bland annat vad gäller arbetstid. 

Specialpedagogen förväntas med andra ord anta en form av skolledarfunktion. Samtidigt finns en 

förväntan på att specialpedagogen blir en länk mellan förskola och förskolechef, med möjlighet att 

delge information åt båda håll. Vidare hyser förskolechefen en förhoppning om att specialpedagogen 

ska kunna erbjuda stöd för såväl henne som förskolechef som personal i form av handledning eller 

lärande samtal. Ytterligare en förväntan handlar om att specialpedagogen ska upptäcka områden i 

förskolans vardag där förskolechefen i sin tur behöver sätta in kompetensutvecklande åtgärder. Det 

kan röra till exempel arbetslagsdynamik, värdegrundsarbete och liknande. Förskolechefen beskriver: 

 

”Jag har ju svårt att se vad som händer i vardagen, för jag kan ju inte vara där hela tiden. Alltså 

på plats. Kan hon hjälpa mig att se vad som händer (…) då kan det ju hjälpa mig att sätta in rätt 

stöd. Det är nog bra att hon finns på plats hela tiden. Kanske kan de få förtroende för henne? Det 

vore ju bra om de vågade prata med någon så att problemen som uppstår inte hela tiden sopas 

under mattan om du förstår?” (intervju 2012-10-09) 

Granens specialpedagog är anställd för ungefär ett år sedan och ska ha särskilt fokus på förskolan. 

Förskolechefen berättar att de redan under anställningsprocessen hade högt ställda förväntningar på 

den kommande specialpedagogen. De önskade någon som hade ett brett kunnande på 

förskoleområdet och som hade lång arbetslivserfarenhet. Den specialpedagog som slutligen anställdes 

hade utöver specialpedagogexamen även utbildning ibland annat anknytningsteori och 

arbetslagshandledning. Förskolechefen på Granen betonar nyttan av reflektionstid. Hon förväntar sig 

att specialpedagogen ska vara behjälplig i att tillsammans med personalen hitta metoder som gör att 

reflektionerna blir en av grundpelarna i det dagliga arbetet. Hon menar att reflektionstiden är den tid 

där nya kunskaper befästs och blir så kallad ’ryggmärgskunskap’ och den tid där personal väger sina 

nyfunna kunskaper mot redan beprövad erfarenhet och därigenom skapar nya förhållningssätt. Det 

finns också förväntningar på att specialpedagogen ska fungera personalstödjande för ledningsgruppen, 

i form av handledare. Ytterligare en förväntan handlar om att områdets specialpedagoger träffas 

organiserat för att ha möjligheter att reflektera kring sitt eget uppdrag, men även för att ha möjlighet 

att diskutera utveckling av specialpedagogrollen i skolområdet. 

Personalen på Tallen lyfter fram förväntningar om att specialpedagogen ska komma med enkla och 

snabba lösningar på vardagliga problem i förskolan, såväl arbetsorganisatoriska problem som arbete 

med dokumentation, värdegrundsfrågor med mera. En ur personalen på Tallens förskola påtalar att 

hon saknar strukturerade personalmöten som hon menar har uteblivit under de senaste två åren. Hon 

saknar att reflektera över verksamheten, planera utifrån barnens intressen och förmågor och även att 

dokumentera sitt arbete. I de frågorna hoppas hon på att få stöd av specialpedagogen. Hon beskriver: 
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”Vi slår bara ihjäl tid känns det som… jag känner att jag ser barnen och försöker ta fasta på deras 

intressen men det finns ingen uppföljning och det är som att allt bara är här och nu… men det 

kanske inte är så dåligt egentligen? (…) Jag fattar inte varför rektorn inte bara tar tag i det, typ 

nu gör vi så här eller så här. Det måste ju vara bättre än att bara gå att vänta på nåt som ändå 

aldrig händer bara av sig själv? Jag hoppas att specialpedagogen ser vad som fattas och hjälper 

oss att ordna upp allt.” (Intervju 2012-10-24) 

Det finns också en förväntan hos personalen i att få samtalsstöd av specialpedagogen.  En ur 

personalen uttrycker att hon drömmer om att det arbetas fram en tydlig struktur för alla som vistas på 

förskolan. Hon saknar känslan av meningsfullhet i uppdragets nuvarande form. Hon säger: 

”Det står ju tydligt i läroplanen vem som ansvarar för vad. (…) Nu gör alla allt… eller inget för vi 

har ju inte dokumentation till exempel. Jag vet ingenting om vad de andra skriver ner men 

försöker själv i alla fall hålla koll på mitt, för på min tidigare arbetsplats dokumenterade vi 

ständigt. Det känns som att läroplanen är tydlig och så… det borde inte vara så svårt. Allt är ju 

specat, förskolläraren ska ansvara för och så vidare 0ch samma för chefen.” (intervju 2012-10-25) 

Samma personal reflekterar över att personalgruppen verkar ha olika synsätt på förskolans 

verksamhet och uppdrag, vilket leder till konflikter som i sin tur minskar arbetsglädjen. Hon, men 

även andra ur personalen, uttrycker oro för barnens situation och nämner det som en anledning att ta 

tag i den strukturella problematiken. De förväntar sig att specialpedagogen ska vara behjälplig i att 

presentera lösningar. 

Personalen på Granen önskar att specialpedagogen ska vara en form av bollplank, någon man kan 

bolla tankar och idéer tillsammans med vad gäller den pedagogiska verksamheten, enskilda barn och 

sig själv som pedagog. Personalen beskriver att det är ett övergripande stöd de behöver, inte i hur den 

dagliga verksamheten ska utformas, utan stöd i deras bemötande av barnen.  

”Vi ser oftast med en gång om ett barn har något behov av stöd eller extra hjälp. Oftast är det inte 

några större grejer, vi har ibland barn som inte kan äta ordentligt för att de har fått flaska för 

länge eller så är det språkliga bekymmer, men oftast växer sånt bort med tiden. Det är svårare 

med barn som inte riktigt kan det sociala samspelet och som går in i gruppen med buller och 

bång. Det är svårt att hålla sig positiv och inte alltid bli frustrerad på dem. Då vill man ha hjälp 

att se hur man kan bli bättre. Små fix och tricks och putsande på mej själv som pedagog, hur kan 

kan göra istället för att det jag gör nu som inte fungerar. Det hoppas jag att hon vill hjälpa till 

med” (intervju 2012-11-12) 

Det finns vidare en förväntan på att specialpedagogen kan hjälpa till att förankra det pedagogiska 

arbete man utför i aktuell forskning. De menar att det i de pedagogiska diskussioner som förs 

emellanåt dyker upp att någon läst ’någonting någonstans’ men att man inte har tid att finna igen var. 

Om specialpedagogen kan skaffa fram relevant litteratur kan de få stöd i att fördjupa sina tankar och 

idéer, för att därefter på ett väl förankrat sätt ha möjlighet att förklara sina tankar för förskolechef, 

vårdnadshavare eller externa aktörer i förskolans värld, till exempel barnhabilitering. En av 

förskollärarna säger att hon då och då läser intressanta artiklar i förskolans facktidningar som hon 

skulle vilja fördjupa sig i. Hon önskar att kunna lämna dessa vidare till specialpedagogen som i sin tur 

kan avgöra om det är av betydelse för det förskolan fokuserar på. Personalen målar i sina 

förväntningar upp en bild av specialpedagogen som en ”spindel i nätet” (intervju 2012-11-13), det vill 

säga en nyckelperson, en kompetent och trygg samordnare som avgör vad som är intressant att arbeta 

vidare med i organisationen.  
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Syn på det specialpedagogiska uppdraget 

I resultatet framträder skillnader i hur de båda intervjuade specialpedagogerna uppfattar uppdraget. 

Tallens specialpedagog delar förskolechefens syn om att de är kollegor och tillsammans ansvarar för 

arbetsorganisatoriska frågor. Vidare menar specialpedagogen att hennes roll är att jämföra med de 

tidigare förskoleföreståndarnas. Hon menar att hon är den som ansvarar för den pedagogiska 

utvecklingen, handhar svåra föräldrasamtal och även sitter på beslutsmandatet på förskolan. Under 

intervjun nämner hon ingenting om att som specialpedagog ha en handledande eller 

personalstödjande funktion. Istället uttrycker hon en tanke om att arbeta talstödjande med barnen 

inom ramen för sin specialpedagogtjänst, eftersom hon är utbildad för detta.  

Specialpedagogen på Granen är noga med att påtala att hennes uppdrag inte handlar om att vara inne 

och arbeta med enskilda barn. Hennes uppdrag är istället att arbeta med ett arbetslag kring ett barn. 

Hon menar att det är hennes roll att påvisa att det inte är barnet som ska omformas för att passa 

verksamheten, utan verksamheten som ska formas så att den passar alla barn. Hennes roll är att vara 

personalstödjande, vilket även är en funktion personalen efterfrågar. Hon menar att personal gärna 

vill prata om enskilda situationer och hur de kunnat agera annorlunda i dessa. Vidare berättar hon att 

personal återkommande vill diskutera situationer som upplevts som jobbiga, till exempel 

konfliktsituationer i såväl barngrupp som med vårdnadshavare eller kollegor. Hon beskriver att det är 

hennes roll som specialpedagog att tillsammans med personalen omvandla dessa konflikttillfällen till 

lärande situationer, så att personalen får ut någonting positivt  av det jobbiga de har upplevt. Ett av 

hennes mål som specialpedagog är att samtliga i personalen ska känna sig väl förtrogna med 

förskolans styrdokument och uppdrag. Genom att hjälpa personalen att omvandla denna kunskap till 

’ryggmärgskunskap’ frigörs tid för personalen att fokusera på det dagliga uppdraget och vara medvetet 

närvarande i stunden, beskriver specialpedagogen. När målet är uppnått har specialpedagogen i sin 

tur mer tid över för den handledande funktionen. Beroende på hur långt olika arbetslag har nått i sin 

process, lägger hon mer tid i vissa arbetslag utifrån behov. Specialpedagogen betonar att det 

kompetenshöjande arbetet är ständigt pågående. Hennes uppdrag är att vara lyhörd för var 

arbetslagen befinner sig i sin process, men också för att det vardagliga förskolearbetet hela tiden pågår 

parallellt med det kompetenshöjande. Personalen har precis som vanligt familjekontakt, 

barngruppsarbete samt planerade samtal och möten att ägna sig åt, vilket gör att de under vissa 

perioder av läsåret har svårare att frigöra tid för handledning. Att som specialpedagog få stöd av 

skolledningen i att schemalägga handledningstid och reflektionstid är av stor betydelse för uppdraget, 

menar hon.  

Arbetsuppgifter 

En skillnad resulatet påvisar gäller specialpedagogernas anställningsform, vilket också kan antas ha en 

inverkan på de arbetsuppgifter specialpedagogerna åläggs och utför. Tallens specialpedagog är 

anställd på förskolan. Hennes tjänst delas i att vara 30% specialpedagog och 70% förskollärare. 

Granens specialpedagog är anställd i skolområdet och har förskolan som sitt fokus- och 

ansvarsområde.  

Resultatet visar på två dilemman gällande arbetsuppgifterna för Tallens specialpedagog. Hon har som 

tidigare beskrivits en förväntan på sig att vara förskolechefens ’glasögon’ i verksamheten. I den 

funktionen har hon i uppgift att inventera och organisera kring fortbildningsbehov. Under den period 

undersökningen äger rum planerar och genomför specialpedagog och förskolechef en utbildningskväll 

rörande arbetstid, som de menar är av betydelse för att förändra verksamheten till det bättre. Under 

ett av de tillfällen verksamheten observeras, en arbetsplatsträff, tar personalen fasta på det som 

diskuterats under utbildningskvällen och inleder ett samtal kring schematekniska frågor om 

arbetstidsförläggning, avsatt tid för planering och reflektion med mera. Här noteras att 
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specialpedagogen sätter en mer konservativ prägel på samtalet och har svårt att förlika sig med de nya 

idéer och tankar som lyfts fram. Dilemmat blir att specialpedagogen hamnar i en position där hon 

ställer sig emot övrig personals tankar och funderingar vilket leder till att det tidigare framåtsyftande 

samtalet avstannar. Ett annat dilemma är specialpedagogens önskan om att arbeta talstödjande, vilket 

varken personal eller förskolechef nämner som en önskan eller ett behovsområde.  

Granens förskolechef beskriver att deras skolområde under de senaste åren enats om samt börjat att 

genomföra en omorganisation med mål att skapa en röd tråd genom hela skolorganisationen från 

förskola till grundskolans avslutande år. På förskolenivå har man lyckats hitta en organisation som 

hon beskriver som överskådlig och tydlig. I korthet handlar det om att alla som arbetar inom förskolan 

ska få en gemensam bas att stå på kunskapsmässigt, så att alla befinner sig i samma sociala kontext. 

Förskollärarna har under föregående år gått en skräddarsydd uppdragsutbildning som beställts via 

närliggande högskola. Ett av de första uppdragen som specialpedagogen tilldelades efter sin 

anställning var att tillsammans med förskolans barnskötare arbeta med samma frågor, och på så sätt 

involvera dem i samma utbildning som sina förskollärarkollegor. Parallellt med denna omfattande 

kompetensutveckling av skolområdets förskolor ges var och en av de anställda rätt till personlig 

kompetensutveckling, som bland annat ska baseras på vad som framkommer i handledningssamtal 

tillsammans med specialpedagog. Den gemensamma basen förväntas göra att reflektioner och 

diskussioner på förskolan når en ny nivå, eftersom kunskapsbasen hos personalen blir mer jämlik. 

Förskolechefen menar att specialpedagogens arbete gjort mycket för arbetsklimatet i personalgruppen. 

Hon beskriver: 

”Det är så himla häftigt att se att alla hänger med. I alla diskussioner så är alla delaktiga nu. 

Förut satt en del tysta och jag undrade alltid vad det berodde på. Alltså vi har ju olika 

personligheter men jag menar när det blir livliga diskussioner som borde engagera så var en del 

tysta ändå. Fast nu när vi studerat och engagerat oss i samma saker så är de med på tåget. Det är 

det som är det viktigaste tycker jag. Att varje anställd blir en medresenär, både på förskoletåget 

och i barngruppståget” (Intervju 2012-11-05) 

Specialpedagogen har en tydlig och bred uppdragsbeskrivning. Hennes roll är att agera som ett nav, 

hon samordnar kontakter mellan personal, förskolechef och externa aktörer såsom barnavårdscentral 

och habilitering till exempel. Hon är också länken mellan förskola och vårdcentral eller socialtjänst, då 

det många gånger kan vara krångligt att utbyta erfarenheter och information på grund av olika 

sekretessbestämmelser. Specialpedagogen används kontinuerligt som handledare i olika 

konstellationer från ledningsgrupp till förskolepersonal. Ett av hennes första uppdrag var att ansvara 

för den komplementerande uppdragsutbildningen för den del av personalgruppen som saknade 

formell behörighet för högskola. Specialpedagogen berättar att hon under tidigare anställningar inte 

haft en lika tydlig uppdragsbeskrivning. Hon upplever att hon har stor frihet inom uppdragets ramar 

och hon beskriver sin nuvarande tjänst som ”så pass enkel att jag kan fokusera på komplexiteten i 

mitt uppdrag”. (Intervju 2012-11-07) 

Vid de båda observerade tillfällena stöttar specialpedagogen personalen i arbetet med att sätta ord på 

sin avdelningsverksamhet. Verksamhetsbeskrivningen ska på sikt presenteras för vårdnadshavare och 

på förskolans hemsida. Målet är att kunna sätta ord på hur de formar verksamheten för alla barn, samt 

att göra verksamheten tydlig och tillgänglig för bland annat vårdnadshavare. Specialpedagogens 

funktion i arbetet är att handleda, men hon visar också på kompetens i att författa 

verksamhetsdokument genom att tillsammans med personalen gå igenom formuleringar samt 

kopplingar till förskolans styrdokument. 
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Analys 

Kapitlet innehåller en analys vilken avser att relatera studiens empiriska resultat till tidigare forskning 

samt teoretiska perspektiv. Analysen presenteras utifrån tre rubriker: förväntningar, syn på det 

specialpedagogiska uppdraget samt arbetsuppgifter. 

Förväntningar 

Resultatet visar att Tallens specialpedagog, av förskolechefen, förväntas ta något av en 

skolledarfunktion. Samtidigt önskar förskolechefen att hon ska vara hennes ’glasögon’ i verksamheten 

och kunna delge information åt båda håll. Specialpedagogerna i Cownes (2005) studie hade också 

efterfrågats i större grad för samma syfte – att vara observatörer ute i verksamheterna. Synen på rollen 

som observatör varierar beroende på vem som efterfrågar den. Om personal önskar mer stöd, läggs 

oftast fokus till största delen på att hitta faktorer för att skapa bättre lärandemiljöer. Om skolledare i 

sin tur efterfrågar stödet kan observatörsrollen komma att uppfattas som en typ av ’spionage’ i 

verksamheten. Om specialpedagogen dessutom har samma tjänstefördelning som Tallens 

specialpedagog kan det på sikt leda till att förtroendet för specialpedagogen sjunker, vilket även 

specialpedagogerna i Cownes studie reflekterat över. Persson (2007) påpekar att i de fall 

specialpedagogen används som en länk mellan olika yrkeskategorier, så ställs det höga krav på 

kompetens och professionalitet. Han pekar på att specialpedagogen kan komma att uppfattas som 

obekväm, vilket ställer krav på integritet. Flera av de brittiska specialpedagogerna som Cowne (2005) 

studerat hade någon gång känt sig förbisedda av såväl skolledning som personal, på grund av 

kluvenheten i uppdraget. Palla (2012) beskriver också kluvenheten i specialpedagagogers uppdrag. 

Hon påvisar att specialpedagoger i förskolan ofta uppfattar att deras roll är att utveckla lärmiljöer, 

vilket också i de flesta fall är vad personal önskar utveckla med stöd från specialpedagog. Skolans 

ledning kan dock ha en annan syn på uppdraget, bland annat med tanke på att de har 

dokumentationsansvar, samt ansvar för att presentera resultat för kommunernas politiska ledning. 

Således kan skolledning komma att hålla kvar vid det kategoriska perspektivet medan övriga aktörer i 

verksamheten befinner sig i dilemmaperspektivet, ett dilemma som även Lindqvist (2013) 

upppmärksammar. Tideman m.fl. (2004) framhåller dock att det måste vara verksamhetens behov 

som styr specialpedagogens uppdrag. Även Bladini (2004) belyser dilemmat kring 

specialpedagogfunktionen. Hon menar att specialpedagogens roll inte är tillräckligt tydlig för 

skolledning, vårdnadshavare och andra berörda yrkesgrupper. För att specialpedagogernas rätta 

funktion ska kunna efterfrågas, måste den synliggöras, menar Bladini. Unosson (2011) visar att det i 

de fall där specialpedagogerna främst använts som kvalificerade samtalspartners, haft en stor positiv 

inverkan såväl i vardagsarbetet som i det övergripande kvalitetsarbetet i förskolan. 

 

I resultatet kan även utläsas att Granen verkar ha lyckats med att hitta en organisation som möter 

samtliga aktörers förväntningar och skapar ett gemensamt lärande för alla på förskolan- förskolechef, 

specialpedagog och personal. Lärandet sker i olika processer- samtalsgrupper, möten och 

handledningssituationer bland annat. Man fokuserar på schemalagda möten och även schemalagd 

reflektion. Granens förskolechef beskriver reflektionstid som den tid då nya insikter befästs och blir till 

’ryggmärgskunskaper’. Även Scherp & Scherp (2007) trycker på reflektion som en viktig del i 

lärprocessen. De menar vidare att man i en lärande organisation tar ansvar för allas lärande och gör 

detta till en grundpelare i den lärande organisationen. På Granen verkar man utgå från ovanstående 

teori. I sitt arbete med att formulera verksamhetsbeskrivningar får personalen stöd i, av 

specialpedagogen, men även av den väl genomtänkta organisationen, att sätta ord på det de redan kan 

och vet- den så kallat ”tysta kunskapen”. Genom att skapa mötesarenor lyckas också Granen att ta vara 

på samtliga aktörers kunskaper. Varje personal får, och verkar vilja, komma till tals även om de tar 

olika mycket plats i de observerade mötena. I Granens skolområde har man också lyckats med det som 

beskrivs i Statens offentliga utredningar (SOU 199:63), nämligen att använda specialpedagogen på 



 

 

23 

 

flera olika nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket gör att hela specialpedagogens 

kompetens kommer till användning. Den väl utarbetade och genomtänkta organisationen skapar en 

god grund som ger Granens personal möjlighet att kunna fokusera på den pedagogiska miljön. De har 

också möjlighet att såväl diskutera som noga undersöka sin pedagogiska praktik, både på egen hand 

som arbetslag och i samarbete med specialpedagog. Det skapar också förutsättningar för att ge goda 

lärmiljöer åt Granens barn. Palla (2011) är tydlig med att det enskilda barnets prestationer inte får 

bedömas, utan att det är personalen som är föremål för de specialpedagogiska insatserna. Detta 

synsätt verkar vara inarbetat på Granen och befästs genom de observationer som gjorts. Resultatet 

visar att Granens personal, specialpedagog och förskolechef är märkbart eniga i sina beskrivningar av 

specialpedagogens uppdrag och i vilka förväntningar de har på varandra. Specialpedagogen har fått ta 

den roll som specialpedagogerna i såväl Coles (2005) och Laytons (2005) studier önskar ha- nämligen 

att aktivt få ikläda sig konsultrollen och även delta i ledningsgruppsarbete, både som deltagare och 

handledare. Det visar på en i sammanhanget lyckad organisation och ett väl framarbetat och tydligt 

beskrivet uppdrag, för såväl specialpedagog som personal. Det bidrar till att specialpedagogen har 

möjlighet att ta ett helhetsperspektiv på verksamheten, vilket Imsen (2006) betonar är viktigt för alla 

som arbetar med barn.  

 

Syn på det specialpedagogiska uppdraget 

Resultatet visar att de olika uppfattningarna om specialpedagogens uppdrag som utkristalliserar sig på 

Tallen, gör att fokus tas från vad som är viktigt att samarbeta kring, enligt Examensförordningen (SFS 

2007:638)- nämligen förskolans uppdrag samt lärmiljöer. En i personalen nämner också en annan 

tänkbar förklaring till de upplevda problemen, nämligen olika synsätt inom personalgruppen gällande 

förskolans uppdrag. Resultatet pekar på att personalen uttrycker behov av någon i den funktion Säljö 

(2000) beskriver- någon som hjälper till att tolka och ge förutsättningar för samspel och 

kunskapsutbyte, för att på så sätt ges möjlighet att lära och även prestera mer i samarbetet med en mer 

kompetent kollega, i det här fallet specialpedagogen. Examensförordningen (SFS 2007:638) trycker på 

att specialpedagogen ska ha förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

såväl förebyggande arbete som i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i förskolans 

lärmiljöer. Tallens specialpedagog får tydliga ledtrådar av personalen, men nämner inget om ett 

handledande eller personalstödjande uppdrag under intervjun. Hon fokuserar istället på att arbeta 

kategoriskt med barnen i form av talstödjande arbete, något som inte efterfrågas av varken personal 

eller förskolechef. Hon kan utifrån det antas vara formad i en sociokulturell tradition, färgad av det 

kategoriska perspektivet.  

 

Heath (1983:1996) menar att man måste förstå det sociokulturella sammanhang man agerar i, innan 

man kan lösa eventuella problem som uppstår i samma kontext. Dilemmat för Tallens specialpedagog 

blir att hon antar rollen som speciallärare, precis som de specialpedagoger Cowne (2005) studerade. 

Enligt Cowne gjorde de så för att bibehålla kollegornas förtroende. Skrtic (1995) beskriver 

specialpedagogikens vilja att bedöma och kategorisera barn som ett empiriskt fenomen. Dennis (2004) 

förklarar att om ska pedagogerna ska kunna träda ur det system där utbildning delas in i allmän- och 

specialpedagogik, måste specialpedagogen kliva fram och öppna upp för diskussioner kring 

inkludering och utveckling. Tallens personal efterfrågar stöd av specialpedagogen i att skapa ett fokus 

för hela verksamheten och dess lärmiljöer istället för att fokusera på enskilda barn. För att få till stånd 

bra och utvecklande lärmiljöer behöver det specialpedagogiska arbetet, enligt examensförordningen 

(SFS 2007:638), ske på ett sådant sätt att man kan bedöma om förskolans arbete sker i enlighet med 

uppsatta mål som bland annat, enligt Skolverket (2010), handlar om att barnens lärande och 

utveckling måste dokumenteras och analyseras – och för att det ska vara möjligt måste arenor för 

reflektion och analys skapas. På Tallen verkar dessa arenor saknas. Man har också svårt att få till 
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pedagogiska diskussioner och de observerade försök som görs, påverkas av aktörernas olika 

pedagogiska synsätt.  

 

Granens specialpedagog har fokus på att arbeta personalstödjande och hon är också noga med att 

hennes uppdrag inte handlar om att arbeta med enskilda barn. Hon har ett gott stöd i, och förtroende 

från skolledningen som bland annat stöttar hennes uppdrag genom att schemalägga reflektion och 

handledning. Målet för samtliga i organisationen verkar vara att förskolans uppdrag och styrdokument 

ska vara väl förankrade hos all personal, för att förskolan ska hålla en hög kvalitet. Att arbeta som 

specialpedagog i en framåtsyftande och väl utarbetad organisation, och även ha andra 

specialpedagoger som kollegor, gör att det finns tillfälle för Granens specialpedagog att som Ahlberg 

(2007) beskriver, reflektera och beskriva den specialpedagogiska kunskapsbildningen. Att ha 

möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra specialpedagoger är en grogrund för den 

framtida specialpedagogiska forskningen. Att diskutera inkluderande pedagogik, ny teoribildning och 

nya perspektiv på specialpedagogik är utvecklande för hela skolsystemet menar Ahlberg.  

 
Arbetsuppgifter 

I resultaten kan utläsas att det finns stora likheter, men även stora skillnader vad gäller 

specialpedagogens funktion och arbetsuppgifter på förskolan. Resultatet visar på komplexiteten i 

specialpedagogens uppdrag, enligt dilemmaperspektivet. Nilholm (2007) menar att man inom 

dilemmaperspektivet inte avser att finna en ’rätt modell’ utan undersöka hur befintliga modeller ser ut 

och fungerar, vilket också är denna undersöknings strävan. På de förskolor där studien gjorts utmärks 

skillnader i bland annat organisation vilket tydligt speglas i resultatet. En av de första stora 

skillnaderna handlar om specialpedagogens anställningsform - en enhetsanställd specialpedagog, samt 

en skolområdesanställd med ansvar för fler förskolor. För specialpedagogerna i Von Ahlefeld Nissers 

(2009) studie verkar frågan om anställningsform viktig och framförallt möjligheten att ”vara nära” i 

verksamheten. Tallens specialpedagog är nära, ur ett fysiskt perspektiv, eftersom hon dagligen 

befinner sig i samma sociala kontext som de hon förväntas handleda. Samtidigt verkar Granens 

specialpedagog vara mycket nära, vad gäller att vara mentalt närvarande, trots att hon är 

områdesanställd. Hon har god inblick i personalens arbete och hennes stödjande funktion speglas i 

personalen.  

 

Tallens specialpedagog beskriver sin egen roll som en slags föreståndarfunktion, vilket även är en bild 

Von Ahlefeld Nisser (2009) målar upp- specialpedagogen som kvalificerad pedagogisk ledare. Von 

Ahlefeld Nisser menar att specialpedagogen ska arbeta förebyggande och att samtal, handledning och 

kartläggning är nyckelord för specialpedagogen att ha med sig. Som tidigare beskrivits nämner Tallens 

specialpedagog inte sin handledande funktion, samtidigt som personalen efterfrågar just handledning. 

Von Ahlefeld Nisser (2014) menar att det får konsekvenser för den pedagogiska praktiken om de olika 

aktörerna, inklusive specialpedagogen, har olika uppfattningar om specialpedagogens uppdrag. En av 

de största konsekvenserna är att man inte utnyttjar specialpedagogen på rätt sätt. På Granens förskola 

är förskolechef, personal och specialpedagog samstämmiga i vad man önskar av specialpedagogen och 

också i vad hennes uppdrag innebär. Det speglas i verksamheten, dels genom att specialpedagogen har 

en naturlig roll på förskolan, men också i att det under studien inte dök upp några frågetecken kring 

specialpedagogen. Samstämmigheten i Granens verksamhet visar på, precis som von Ahlefeldt Nisser 

skriver, att ett tydligare uppdrag ger en tydligare pedagogisk praktik.  

 
Den stora variationen i hur specialpedagogen arbetar har varit intressant att studera. Det verkar finnas 

liknande förväntningar på specialpedagogen oavsett enhet, men när det kommer till arbetsuppgifter är 

variationen stor. Det är också tydligt att specialpedagogerna är färgade av olika specialpedagogiska 

perspektiv, förmodligen baserat på i vilka sociokulturella sammanhang de vistats och utbildats i. 

Tallens specialpedagog intar ett mer kategoriskt perspektiv, där hon vill arbeta stödjande med enskilda 
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barn. Granens specialpedagog trycker på att hon inte arbetar med enskilda barn, utan med personal 

kring barnen, enligt det specialpedagogiska dilemmaperspektivet.  

 

Vid en jämförelse mellan Tallen och Granen verkar Granens organisation, kring verksamhet och 

specialpedagogiskt stöd, i större utsträckning öppen och  i det närmaste genomskinlig. Samtliga 

intervjuade verkar vara medvetna om vad som händer på förskolan, hur beslut fattas och vilket stöd 

specialpedagogen kan ge, även om man kommit olika långt i sin egen personliga process. De 

intervjuade på Tallen uppvisar inte liknande samstämmighet, utan snarare en osäkerhet i vem som 

fattar beslut och på vilka grunder. Personalen är medveten om sitt uppdrag, men i och med osäkerhet 

och motstridighet i tankar om specialpedagogens uppdrag, saknas förutsättningar för att göra ett 

systematiskt och välgrundat kvalitetsarbete. Personalen på Tallen uttrycker vidare att de saknar 

uppföljning och utvärdering vilket Scherp & Scherp (2007) menar är avgörande för förskolans kvalitet. 

De förklarar att om personalen saknar återkoppling på sitt sätt att arbeta, så saknas också en stor del 

av förutsättningarna för medveten kunskapsbildning baserad på det egna lärandet. Personalen sitter 

på stor kunskap om sin egen pedagogiska praktik, men lyckas inte komma fram med sitt eget 

kunnande, eftersom de saknar stöd i de dagliga processerna. Tallens personal uttrycker ett behov av 

samtal om värdegrund, kunskapssyn och uppdragsbeskrivningar. Fokus bör, precis som Fleet och 

Patterson (2007) menar, ligga på att ta reda på vad personalen på Tallen kan berätta för varandra, och 

andra, om sin egen praktik. De menar att det är av yttersta vikt att det skapas arenor där 

förskolepersonal kan samtala.  
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Diskussion 

I denna avslutande del av uppsatsen diskuteras resultat och metod innan kapitlet avrundas med att 

slutsatser dras utifrån resultat och diskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion  
 

Studien syftar till att undersöka och beskriva specialpedagogens roll och arbetsuppgifter i förskolan, 

samt vilka förväntningar övriga aktörer inom förskolan har på specialpedagogen. Resultatet kan 

förstås och förklarats enligt den tidigare forskning vilken refererats till i tidigare kapitel. I resultaten 

kan utläsas att anställningsformen verkar ha betydelse för vilken roll specialpedagogen antar eller 

önskas anta på förskolan. Hur påverkar dessa skillnader i anställningsform specialpedagogens arbete? 

Vilken roll önskar skolledare och personal att specialpedagogen ska anta? Resultatet visar på en bredd 

i uppdraget, där specialpedagogerna kan verka i allt ifrån en traditionell speciallärarroll utifrån det 

kompensatoriska perspektivet, till att vara en spindel i nätet, eller ett nav i samordningen kring 

kompetenshöjande åtgärder och där insatserna främst fokuserar på att utveckla personalens kunnande 

och professionalitet. Det senare utgår från ett sociokulturellt perspektiv och är också i fokus i det 

specialpedagogiska dilemmaperspektivet. Även samtida forskning tenderar att falla under det 

kategoriska perspektivet. Bland annat Lutz (2009), Ahlberg (2007) och Skrtic (1991) menar att det 

finns ett behov av förskoleforskning även utifrån andra perspektiv. Ett stort dilemma vad gäller 

forskning kring förskolans pedagogiska praktik är att den ofta försvåras av att förhållanden mellan 

personer, miljöer och grupper som beforskas inte är statiska. Det gör det svårare att med säkerhet 

befästa forskningsresultaten med evidens, vilket såväl Johansson & Pramling Samuelsson (2006) samt 

Evaldsson & Nilholm (2009) diskuterar. Även Skolverket (2011) framhåller att det uppstår 

forskningsmässiga dilemman i pågående perspektivförskjutning.  

 

På Tallen har den enhetsanställda specialpedagogen daglig kontakt med sina kollegor, både i rollen 

som förskollärare och som specialpedagog. Undersökningen fokuserade helt på hennes roll som 

specialpedagog och därför missades en viktig fråga som kunde gett en större förståelse för hennes 

yrkesroll- hur upplever hon sina olika yrkestillhörigheter? Medför de dubbla rollerna svårigheter i 

vardagsarbetet? Säljö (2011) menar att den tillhörighet man har i den sociala kontexten kan påverka 

ord och handlingar utifrån bland annat position och kompetens, vilket väcker funderingar om såväl 

specialpedagogens syn på sin egen tudelade roll, men även hur personalen upplever en kollega med två 

yrkesfunktioner? Funderingar väcks också kring den roll specialpedagogen antar. Utöver 

specialpedagogutbildningen- påverkas uppdraget av personliga kvaliteter och den sociokulturella miljö 

yrkesrollen fått växa fram i? Handlar det om anställningsform? Härrör det sig i skillnader vad gäller 

förståelse av specialpedagoguppdraget? Till viss del verkar Tallen ha hamnat i det glapp som Crowther 

m.fl (2005) beskriver. Specialpedagogen tenderar att betrakta sig själv i en roll liknande 

speciallärarens och fokuserar på den, samt kompensatoriska åtgärder, istället för att möta kollegorna i 

en handledande funktion, vilket är vad som önskas av förskolechef och personal. Är Tallens 

specialpedagog medveten om de förmågor hon förväntas uppvisa?  Kan förskolechefen önska stöd från 

till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten vad gäller Tallens, och kanske även 

specialpedagogens utveckling? Är specialpedagogen i samma behov av utveckling som övriga aktörer 

på förskolan? En farhåga som dyker upp efter undersökningen på Tallen är det utöver skillnader i 

personalens synsätt rörande verksamheten, även finns skillnader i specialpedagogens och 

personalgruppens syn på förskolans uppdrag, vilket kan medföra att de kommer att ha svårt att mötas 

i det framåtsyftande arbetet med att skapa en gemensam värde- och kunskapsgrund.  

 

Ahlberg (2007), Fleet & Patterson (2007), Scherp & Scherp (2007) och Skrtic (1991) pekar på vikten av 

arenor där personal dels får komma till tals, men även möjlighet att samtala om förskolan och sina 

pedagogiska tankar och idéer, och på så sätt får ett naturligt kunskapsutbyte. Vad händer om inte 
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förskolechef eller specialpedagog lyckas skapa dessa arenor? Det väcks också en fundering över vem 

som ska ta tillvara personalens tankar, där specialpedagogen förhindrar framåtsyftande samtal på 

grund av sin egen mer konservativa hållning? I den motsättning som uppstår måste framförallt 

förskolechefen, i sin roll som ansvarig pedagogisk ledare, fundera över om personalen har möjlighet 

att utföra förskolans uppdrag på det sätt de önskar. För att få till stånd en snabb förändring, är Tallens 

personal i behov av att samla sig och ställa krav på en ny struktur där reflektion, möten och 

pedagogiska diskussioner får ta plats. De behöver också tillsammans med förskolechefen hitta en 

tydligare och gemensam uppdragsbeskrivning för specialpedagogen. Förhoppningsvis får Tallen på 

sikt det stöd de behöver för att hitta sin arbetsglädje och en fungerande, framåtsyftande struktur i sitt 

uppdrag, utifrån styrdokument och aktuell forskning.  

 

Som tidigare nämnts har Granens personal möjlighet att kunna fokusera helt på den pedagogiska 

miljön, genom att de ges förutsättningar att diskutera sin pedagogiska praktik. Palla (2011) påpekar att 

förskolan inte ska bedöma det enskilda barnets prestationer utan låta personalen vara föremål för 

specialpedagogiska insatser, och samma hållning har såväl Granens specialpedagog som förskolechef. 

Denna syn på specialpedagogik är genomgående i de intervjuer och observationer som gjorts på 

Granen. Inte ett enda samtal där barn utmålas som problem äger rum- däremot en mängd 

konversationer och tankar om hur man på bästa sätt agerar som pedagog så att alla barn kommer till 

sin rätt. Granens specialpedagog har kollegor som också är specialpedagoger, då de är tre anställda i 

skolområdet. Det väcker tankar om specialpedagogens möjlighet att få egna arenor för reflektion, 

utveckling och stöd. Organisationen i Granens skolområde bjuder på möjligheter för alla, oavsett 

anställningsform, att få diskutera sitt uppdrag tillsammans med personer som besitter samma 

yrkeskunnande. Tallens organisation är mer sårbar då den är mindre. Hur tar man i dessa mindre 

skolområden hand om alla anställda? 

 

En tanke är också att det finns stora skillnader i hur specialpedagoger anställs. Hur ser arbetsannonser 

ut? Vilken typ av specialpedagog söker man? Vilken inriktning önskar man att specialpedagogen ska 

ha? Vilket perspektiv efterfrågas? Önskar man andra kvaliteter i specialpedaogegn utöver 

specialpedagogutbildningen? Vilken syn på det specialpedagogiska uppdraget speglas i 

arbetsannonser? Vad tänker arbetsgivarna att specialpedagogen ska göra? Genomgående för studien 

finns ett mönster i att personal gärna vill använda specialpedagogen som ett stöd och i handledande 

funktion. Är det samma funktion som efterfrågas då arbetsgivare annonserar efter specialpedagoger? 

Eftersom behovet av specialpedagoger i förskolan, enligt Emanuelsson m.fl. (2007) har ökat är det av 

vikt att att som arbetsgivare vara klar över vilken funktion man vill anställa. Bland annat Stockholms 

universitet (2013) visar på sin hemsida att den förskolebaserade specialpedagogiken fokuserar på att 

didaktiskt och specialpedagogiskt försöka stärka arbetet med inkludering, det vill säga en förskola för 

alla barn. Vilket ansvar har lärosäten gentemot arbetsgivare? Kan arbetsgivarens efterfrågan styra 

antalet utbildningsplatser samt inriktningar? 

 

Denna studie bidrar till att skapa en förståelse för att specialpedagogens uppdrag är komplext. Som 

nybliven specialpedagog behöver man fundera över hur man vill använda sin roll och i vilken kontext. 

Det kan också vara så att man noga behöver sätta sig in i vad en potentiell arbetsgivare vill ha och 

behöver. Förväntas specialpedagogen, av arbetsgivaren, besitta särskilda ämneskunskaper utöver sin 

specialpedagogutbildning? Dessa frågeställningar är viktiga att lyfta såväl på teoretisk som praktisk 

nivå. Denna studie bidrar också till att skapa en förståelse för specialpedagogens komplexa yrkesroll, 

genom att de empiriska studierna tydligt kan kopplas till tidigare forskning. Liknande resultat har 

framkommit såväl i svenska som utländska studier. Det finns höga förväntningar på 

specialpedagogerna ute i verksamheten och genomgående för personal på förskolan är att de upplever 

specialpedagogens stöd som betydelsefullt för dem både som personal och som individer. Tillsammans 

måste samtliga aktörer på förskolan lyfta diskussionen om den pedagogiska praktiken, så att nya 

teoribildningar och perspektiv får ta plats och den inkluderande skolan blir verklighet.  
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Metoddiskussion  
 
Som nämnts i metodkapitlet har den kvalitativa intervjun i den här studien ett syfte, att få fram 

information om specialpedagogens roll i förskolan. Förberedelse inför intervjuerna gjordes genom att 

ett frågeunderlag skapades, även om samtalen under en kvalitativ intervju kan ta andra vägar. Den här 

typen av intervju har fyllt sitt syfte. Rapportens syfte och forskningsfrågor kan anses besvarade. Det 

finns en medvetenhet om att förförståelsen av kontexten kan ha påverkat tolkningar av det empiriska 

materialet. Förförståelsen kan även ha bidragit positivt i det att intervjuerna har flutit lättare genom 

att det finns ett visst mått av igenkänning. Gadamer (1997) som förespråkar den hermeneutiska 

bearbetningsmetod som använts i denna studie, hävdar att vi aldrig kan lösgöra oss själva från det 

sociokulturella sammanhang vi befinner oss i. Våra tolkningar av andra människors situationer sker 

alltid mot bakgrund av förståelsen för vår egen situation. Därför blir det också naturligt för mig som 

förskollärare att spegla det empiriska materialet mot min egen förförståelse, även om strävan efter att 

analysera med ett öppet sinnelag har funnits. 

 

Under bearbetningen av insamlad data upptäcktes brister, exempelvis i att fråga vidare om 

anställningsform för den ena av specialpedagogerna. Det hade därför varit av värde att kunna träffa 

informanterna ytterligare en gång. Eftersom det gått några år från det att studien påbörjades fram till 

att den färdigställdes, kändes det inte relevant att ta kontakt igen angående de misstag som gjorts. En 

lärdom blir istället att det kan vara svårt som intervjuare att våga släppa samtalet fritt och samtidigt 

lyckas hålla fokus på syftet med intervjun. En nackdel med intervju som metod är mängden material 

som behöver bearbetas. Om studien hade gjorts om, hade färre informanter valts per enhet. Eventuellt 

hade ytterligare en enhet istället adderats till undersökningen för att bredda denna än mer. Det har 

dock varit såväl lärorikt som intressant att få ta del av informanternas tankar och idéer, inför den 

kommande yrkesrollen som specialpedagog. Det har också varit intressant att se variationen som 

uppdraget kan innebära.  

 

Observationstillfällena har varit intressanta och lärorika. Det har funnits funderingar på om de varit 

nödvändiga för studien, men slutsatsen blev att de ändå fyllt ett syfte eftersom samspelet mellan 

aktörerna på förskolan också bidrar till resultatet. Upplevelsen är dock att det inom tidsramen för 

studien är svårt att få en djupare känsla för vad som sägs och inte sägs. Resultatet kan ha blivit 

annorlunda om enheterna hade observerats under en längre tid.  

 

Bearbetningen av insamlade data har tagit mycket tid i anspråk. En av anledningarna är att uppsatsen 

skjutits på framtiden en gång, vilket ledde till att vidare analyser gjorts i alldeles för många led. Det 

finns en igenkänningsfaktor i Stakes (1995) påstående om att det i en kvalitativ studie inte finns en 

given stund när analyserandet startar, med det personliga tillägget att det också är svårt att avsluta 

pågående analys. Under resans gång har flera olika vinklingar utkristalliserat sig och det har varit 

lärorikt att få begränsa sig i flera omgångar för att verkligen försöka hitta kärnan i det empiriska 

materialet. Som tidigare beskrivits konstruerades ett tydligt syfte och frågeställningar vilket skulle 

hjälpa till att stärka studiens validitet. Validiteten hade kunnat stärkas ytterligare om studiens 

trovärdighet prövats i dialog med andra enligt Dimenäs (2007), i det här fallet informanterna. 

Studiens validitet kan stärkas ytterligare om kollegor eller studenter känner igen dilemmat i studien.  

 

Vad gäller studiens reliabilitet- huruvida resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare, är det förmodligen möjligt att uppnå ett liknande, om än inte exakt likadant resultat 

även vid en studie av två andra enheter. Von Ahlefeld Nisser (2014) pekar också hon på att så är 

möjligt eftersom man upptäckt likartade dilemman i specialpedagogens uppdrag även mätt mot andra 

länder. Vad gäller generaliserbarhet tvistar de lärde. Trost (2005) menar att det är svårt att replikera 

en kvalitativ studie, dels för att en annan forskare tar med sig andra erfarenheter in i sitt arbete, men 

även för att arbetsplatser inte är statiska. Därför kan man inte uppnå statistisk generaliserbarhet, 
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vilket är applicerbart på denna studie. Mc Cracken (1988) och Kvale (1997) menar dock att även en 

liten kvalitativ studie, som består av ord och beskrivningar- så kallade kvaliteter- kan ha hög 

generaliserbarhet, genom att enskilda fall som studeras kan ha bäring även för andra liknande 

kontexter. Den externa validiteten och generaliserbarheten har ökat genom att två fall som berör 

samma kontext har använts, enligt Merriams (1993) beskrivning.  

 
Slutsatser 
 
Slutsatsen av denna studie är att specialpedagogens roll kan variera stort av flera olika anledningar- 

anställningsform, förväntningar, pedagogiska ställningstaganden, perspektiv på specialpedagogik och 

även med tanke på personliga kvaliteter.  Eftersom den specialpedagogiska forskningen tenderar att 

snäva in i vissa aspekter av de olika dilemman som finns i förskolan så missar man att titta på viktiga 

frågor som rör hela utbildningssystemet, till exempel de olika yrkesrollernas funktion, vilket också 

Nilholm (2007) reflekterar över. Det framgår tydligt att specialpedagogen är en viktig resurs, men med 

tanke på variationen enligt ovan kan det vara svårt för specialpedagogen att komma tillrätta i sin 

kontext.  

 
Förslag på framtida forskning 
 
Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka specialpedagogens roll i förskolan. Hur varierar 

anställningsformer och uppdrag? Hur formulerar arbetsgivaren specialpedagogens kompetens? Det 

vore också intressant att undersöka hur personal upplever handledning av specialpedagog anställd på 

enhet respektive anställd externt. En annan aspekt att undersöka är specialpedagogernas förståelse för 

det framtida uppdraget, såväl ur förskoleperspektiv som i andra skolformer. Ytterligare en tanke vad 

gäller framtida forskning är att jämföra specialpedagogens yrkesroll med den relativt nya rollen som 

förstelärare.  

Till eftertanke 

Om jag vill lyckas med att föra en  
människa mot ett bestämt mål måste jag  

först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när  
hon tror hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen  
förstå mer än vad han gör men först och  

främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att  
jag kan mer och vet mer. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så  
beror det på att jag är fåfäng och  

högmodig och egentligen vill bli beundrad  
av den andre i stället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med  
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och  

därmed måste jag förstå att detta med att  
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.  

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa. 

Sören Kierkegaard 
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     Bilaga 1 

 

 

Informationsbrev och avtal angående etiska riktlinjer för magisteruppsats. 

 

Jag heter Anna Hellström och ämnar skriva en magisteruppsats vars syfte är att undersöka 

specialpedagogens roll i och under ett förändringsarbete, samt vilka förväntningar personal, 

specialpedagog och förskolechef har på varandra. 

 

Jag är mycket tacksam över att ni tackat ja till att delta i min studie. Detta informationsbrev handlar 

om de etiska riktlinjer som följs vid den empiriska delen av arbetet med uppsatsen.  

 

När du skriver under detta avtal har du muntligen blivit informerad om; 

Studiens syfte 

Att ditt deltagande i intervju och/eller observation är frivilligt 

Att du när som helst under studiens gång har rätt att avbryta om du inte vill fortsätta ditt 
deltagande 

Att inga av dina personliga uppgifter kommer att lämnas ut eller röjas. Allt material rörande 
studien kommer att förstöras då uppsatsen blivit godkänd. Inga data som kan identifiera dig 
eller din arbetsplats kommer att avslöjas.  

Nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för detta 
forskningsändamål.  

 

Undertecknad har tagit del av ovanstående uppgifter och ger sitt medgivande till studien. 

 

 

Datum:_________________________ Underskrift:____________________________  
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Observationsschema, version 3    Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad har specialpedagogen för roll på förskolan? Vilka förväntningar finns på specialpedagogen? 

 

Hur upplever specialpedagogen sin egen roll?  Vilka blir specialpedagogens arbetsuppgifter? 
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Intervjuguide- förskolechef                                                                                           Bilaga 3 

 

Syfte med intervjun- att undersöka specialpedagogens roll under ett förändringsarbete samt samspelet 

mellan de olika aktörerna i förändringsarbetet.  

 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom nuvarande yrkesbefattning? På nuvarande arbetsplats? 

Hur ser ledarorganisationen ut? Hur många förskolor har du under dig? 

Berätta om ert förändringsarbete? 

Vem/vad initierade förändringsarbetet? 

Hur känner du inför förändringsarbetet? 

Vilken roll tänker du att specialpedagogen ska anta under arbetets gång? 

Vad vill du att förändringsarbetet ska leda till? 

Finns det tid för reflektion? 

 

Möjligheter? 

Eventuella hinder? 

Övrigt att tillägga? 

Förslag på följdfrågor: 

Hur tänkte… 

Kan du utveckla… 

Beskriv vidare… 

Hur upplevde… 

Vem? 

Vad? 

Hur? 
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Intervjuguide- specialpedagog                                                                         Bilaga 4 

Syfte med intervjun- att undersöka vilken roll du har under förändringsarbetet samt hur du själv 

upplever din roll kontra förväntningar från chef och personal.  

 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom nuvarande yrkesbefattning? På nuvarande arbetsplats? 

Hur ser din anställning ut? Platsbaserad? Områdesbaserad? Kommunbaserad? 

Berätta om förändringsarbetet? 

Vem eller vad initierade förändringsarbetet? 

Hur känner du inför förändringsarbetet? 

Vilken roll intar du som specialpedagog under förändringsarbetet? 

Vad ska arbetet leda till? Vad är din målbeskrivning, om sådan finns? 

Vilka förväntningar tror du att personalen har på dig? 

Finns det tid för reflektion? 

 

Möjligheter? 

Eventuella hinder? 

Övrigt att tillägga? 

Förslag på följdfrågor: 

Hur tänkte.. 

Kan du utveckla… 

Beskriv vidare… 

Hur upplevde… 

Vem? 

Vad? 

Hur? 
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Intervjuguide- personal                                                                                    Bilaga 5

  

Syfte med intervjun- att undersöka specialpedagogens roll under ett förändringsarbete samt vilka 

förväntningar ni som personal har på specialpedagogen? 

 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat inom nuvarande yrkesbefattning? På nuvarande arbetsplats? I nuvarande 

arbetslag? 

Hur ser din yrkesmässiga vardag ut? Plus, minus? Upplever du behov av någon form av stöd? Om ja- 

Hur önskar du att ett sådant ska se ut? 

Berätta om förändringsarbetet? Varför? På vems initiativ? 

Hur känner du inför förändringsarbetet? 

Vilken roll tänker du att specialpedagogen ska ha?  

Vad önskar du av specialpedagogen? 

Vad tänker du att förändringsarbetet ska leda till? 

Finns det tid för reflektion? 

 

Möjligheter? Hinder? 

Övrigt att tillägga? 

 

Förslag på följdfrågor: 

Hur tänkte… 

Kan du utveckla… 

Beskriv vidare… 

Hur upplevde… 

Vem? 

Vad? 

Hur? 


