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Sammanfattning 

Bakgrund:  

Förskolan ska erbjuda en trygg, utvecklande och lärorik verksamhet för alla barn i 
verksamheten. Arbetet i förskolan ska utföras med hänsyn till barns olikheter i 
förutsättningar och behov, det kräver ett varierande arbetsätt och att det anpassas till den 
aktuella barngrupp som pedagogerna har. En pedagogik som har en central betydelse för 
strävan mot det viktiga uppdraget att kunna erbjuda en förskola för alla, är 
specialpedagogik.  

Syfte: 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur förskollärare förhåller sig till 
specialpedagogik och specialpedagogens roll i förskolan.  

Metod: 

I studien hade vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat sex förskollärare, 
två på samma förskola och de andra har varit från olika förskolor.  

Resultat: 

Förskollärarna var positivt inställda till specialpedagogik och den genomgående 
uppfattningen av pedagogiken var att den är till för att kunna möta alla barn i förskolan. I 
förskollärarnas beskrivningar av specialpedagogens arbete i förskolan var handledning 
det främsta arbetssättet och det som önskades mer av.  

 

 

 



Förord 
Tack till alla förskollärare som deltagit i vår studie. Vi vill även tacka vår kompetenta 
handledare Ingrid Granbom, för ditt stöd under arbetets gång och dina synpunkter och 
reflektioner som hjälpt oss under processen med vårt arbete. 

Vi vill också passa på att tacka våra familjer och andra närstående som på olika sätt har 
stöttat och hjälpt till på olika sätt under studiens gång. 
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Inledning 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) beskrivs det att alla barn ska erbjudas en 
lärorik, utvecklande och trygg verksamhet. För att förskolan ska kunna erbjuda detta 
måste pedagoger beakta att barnen i sin aktuella barngrupp har olika förutsättningar och 
behov. En del av förskolans uppdrag är att  
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt. (Lpfö 98, 2010, s.6) 

 
Pedagoger i dagens förskola har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla barn i sin 
barngrupp får möjlighet till utveckling där deras välbefinnande, behov och intressen står i 
fokus. Pedagoger skapar i interaktion med sitt arbetslag och tillsammans med barnen den 
dagliga förskoleverksamheten. I den pågående verksamheten stämmer inte alltid de 
aktuella tillvägagångssätten och arbetssätten överens med att kunna tillgodose alla 
barnens behov och förutsättningar. För att kunna utveckla verksamheten i den riktningen 
kan specialpedagogiska insatser vara ett alternativ. Persson (2008) beskriver i en 
diskussion om definitioner av specialpedagogik att ”specialpedagogiska insatser är 
avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken bedöms som otillräcklig” (s.26). 
Författaren belyser också vikten av specialpedagogisk kompetens i arbetslagen och i 
arbetsenheternas arbete, vidare menar Persson att en grundläggande specialpedagogisk 
kompetens bör utökas och få större spridning.  
 
Förutom pedagogernas egna kompetenser och pedagogiska diskussioner i det ordinarie 
arbetslaget, utgör specialpedagogen en central faktor i det förhållningssätt som 
pedagogerna i arbetslagen utvecklar. I och med läroplanens intentioner bör väl 
pedagogernas förhållningssätt ha sin grund i ett specialpedagogiskt förhållningssätt? 
 
Vi har intresserat oss för det specialpedagogiska området dels genom tidigare 
erfarenheter och genom kunskap och erfarenheter som vi erhållit under studietiden. Vi 
anser att det är av vikt att resonera och reflektera kring vad en specialpedagogisk 
verksamhet betyder och dels genom vad specialpedagogik innebär och även vad 
specialpedagogen har för roll i en förskoleverksamhet. Därför är vi i vår studie 
intresserade av hur förskollärare i intervjuer definierar specialpedagogik och vad de anser 
att specialpedagogen har för roll för dem och deras verksamhet. 
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Syfte 
  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till 
specialpedagogik och specialpedagoger.  
 
  

Forskningsfrågor 
  
◦ Hur definierar förskollärare specialpedagogik? 

  
◦ Hur beskriver förskollärare specialpedagogens arbetssätt? 
  
◦ Hur beskriver förskollärare sina förväntningar på ett eventuellt samarbete med 

specialpedagogen i förskoleverksamheten? 
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Forskningsbakgrund 
  
I detta kapitel har vi valt att lyfta fram tidigare forskning som är relevant utifrån vårt 
ämne. Vi belyser specialpedagogik som kunskapsområde, ger en inblick 
specialpedagogisk forskning och vad denna pedagogik kan innebära i en 
förskoleverksamhet. 
  

Specialpedagogik 
  
Specialpedagogik har inte funnits som kunskapsområde speciellt länge. Enligt Björck-
Åkesson (2009) började det utvecklas, såväl internationellt som nationellt för ca 50 år 
sedan. Kunskapsområdet tar sin utgångspunkt i alla barns rätt till utbildning. Persson 
(2008) menar att kunskapsområdet är till för att stötta upp pedagogiken när det 
uppkommer avvikelser, det vill säga när den “vanliga” pedagogiken inte räcker till. Detta 
en syn på specialpedagogik som även delas av Brodin och Lindstrand (2004). Björck-
Åkesson (2009) menar att specialpedagogik har sitt ursprung i pedagogiken, men har 
även påverkats av exempelvis sociologi, psykologi, medicin och teknik. Därmed är det ett 
komplext kunskapsområde där många delar ingår. Det är således av vikt att 
specialpedagogen har kunskaper inom många områden och att samverkan inom 
exempelvis förskolan är viktigt för att kunna arbeta med utveckling och lärande ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv (Björck-Åkesson 2009). Tyvärr saknas kunskap inom vissa 
områden inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Exempel på detta är 
forskningen kring barn med utvecklingsstörning som mestadels är baserat på elever i 
skolan vilket innebär att kunskapen om de yngsta barnen är ganska knapphändig 
(Luttropp, 2011).  Detta resulterar i att viktig kunskap saknas och för att kunna stötta alla 
barn i förskolan inklusive barn med utvecklingstörning behövs mer forskning även inom 
detta område. 
 
Förskolan är numera en institution där de flesta av barnen i Sverige går. Förskolan är en 
del av barnets vardagsmiljö, som enligt Björck-Åkesson (2009) har stor påverkan på 
barnets utveckling. Detta gäller oavsett om barnet är i behov av särskilt stöd eller inte och 
för att kunna tillgodose alla barns utvecklingsprocesser i förskolan måste pedagogerna 
använda sig av specialpedagogik i vissa fall. Att användning av specialpedagogik 
förekommer i förskolan beror på att förskolan måste välkomna alla barn oavsett vilka 
förutsättningar de har och detta måste förskolan göra enligt lag (Björck-Åkesson 2009). I 
och med att förskolan arbetar med specialpedagogik så blir perspektivet på pedagogiken 
central, Nilholm (2007) förklarar det på följande vis: 
 

Thus, one cannot overestimate the importance of the perspective regarding 
special educational issues, since it underpins what we will see, how we will 
interpret it and how we will act. (Nilholm 2007, s.433) 
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Nilholm beskriver vikten att klargöra vilket perspektiv inom specialpedagogiska frågor 
som pedagoger väljer, efter som valet av perspektiv påverkar också förhållningssättet i 
mötet och arbetet med barnen.  
  
Förskolan måste ta emot alla barn och enligt Lpfö 98 (2010) är det ”förskolechefens 
ansvar att verksamheten utformas så barnen får det särskilda stöd de behöver.” (s. 16) 
Det är inte bara vid enskilda tillfällen som det är viktigt att tillgodose en fungerande 
verksamhet för alla barn utifrån deras förutsättningar. Kinge (2000) menar istället att det 
viktigaste arbetet sker i vardagen och i samspelet mellan barn och pedagoger i 
verksamheten varje dag och alltså inte vid enskilda insatser för barnet. I Högskoleverkets 
rapport (2012) beskrivs skillnader i förutsättningar för specialpedagoger och speciallärare 
mellan olika kommuner. I rapporten betonas att en specialpedagog i arbetslaget kan bidra 
till en förbättrad inkludering i verksamheten. Specialpedagogens huvudsakliga uppgift 
blir således att bidra med en ökad grundkompetens hos lärarna. Därmed möjliggör det för 
förskolläraren att arbeta kontinuerligt i vardagen med barnen. Syftet i samarbetet blir då 
att höja förskollärarnas grundkompetens och inte samarbeta endast vid punktinsatser. 
 

Specialpedagog 
  
I förskolan arbetar specialpedagoger mycket med handledning av personal. Lansheim 
(2010) menar att specialpedagoger som har sin bakgrund inom förskolan oftast är positiva 
till handledning som verktyg i sitt arbetsätt och i större utsträckning använder sig av den 
metoden i praktiken än de specialpedagoger som har sin bakgrund i grundskolan. 
 Eftersom denna tradition finns menar Lansheim att det inte är särskilt vanligt att det 
finns en specialpedagogtjänst på en enskild förskola utan den specialpedagogiska 
kompetensen som finns används som punktinsatser vid enskilda situationer under en 
begränsad tid. De insatser som kan förekomma är handledning av personal och kontakter 
med föräldrar. 
  
Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) anser att det är viktigt att olika professioner 
samarbetar. Samarbete bör resultera i ökat stöd till de barn som är i behov av det eftersom 
det behöver finnas en gemensam förståelse och en samordnad insats för att tillgodose 
behoven på ett bra sätt. Att förskollärare har ett regelbundet samarbete med 
specialpedagoger medför möjligheter att ha ett specialpedagogiskt förhållningssätt tidigt 
för barn i behov av särskilt stöd och därmed kan stöd ges i ett tidigt skede. Nordahl et al 
menar att syftet med ett samarbete olika professioner emellan är att få en mer enhetlig 
verksamhet. Misslyckas detta finns det dock risk för att samarbetet skapar mer problem 
än det löser. Därför är det viktigt att ta till vara allas olika kunskapsområden samt olika 
spetskompetenser för att få en helhetsbild kring barnets behov av stödinsatser.  
  
Palla (2011) beskriver att pedagogerna i förskoleverksamheten ofta kopplar in 
specialpedagogen i situationer när de “vill förstå och styra barn vars beteenden oroar, 
förbryllar eller utmanar dem och verksamheten/../” (s.13). Asp-Onsjö (2008) lyfter fram 
risken med att personalen ofta beskriver ett problem för specialpedagogen. När 
specialpedagogen har hört problemet kommer ofta en färdig lösning som förskollärarna 
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ska arbeta efter. Problemet blir då att de olika professionerna inte har diskuterat fram en 
lösning tillsammans och de olika kompetenserna har inte tagits tillvara och Nordahl 
(2007) menar att de olika spetskompetenserna är viktiga för att få en samordnad insats för 
barnets bästa. När ett problem lyfts fram av en förskollärare till en specialpedagog finns 
det enligt Danielsson och Liljeroth (1996) en risk att pedagogen, i sin strävan att ge en 
helhetsbild av barnets egenskaper och behov av stöd beskriver olika problematiska 
situationer. Detta menar dock Danielsson och Liljeroth blir riskabelt eftersom det är 
individuella tolkningar som inte alltid speglar verkligheten. Det är också den vuxnes 
perspektiv som är påverkad av den aktuella relationen pedagogen och barnet emellan. 
Om samarbetet ska vara givande bör dessa aspekter vara medräknade som viktiga 
aspekter. Det är också viktigt att de olika kunskapsområdena är synliga samt att 
specialpedagogen finns med i verksamheten och träffar barnen för att kunna bilda sig en 
egen uppfattning. Att specialpedagogen träffar barnen är enligt Brodin och Lindstrand 
(2004) inte vanligt utan hon/han har oftare en rådgivande roll. 
  
Lansheim (2010) anser också att en specialpedagog ofta ges rollen att göra förändringar i 
verksamheten. Detta resulterar i att det blir en stor börda för en specialpedagog att bära 
eftersom det krävs mycket tid och arbete att förändra en verksamhets kultur vilket 
Andersson och Carlström (2005) menar är det arbetssätt som sker rutinmässigt. Nordin-
Hultman (2004) menar att det är svårt att göra förändringar i en verksamhet där det gjorts 
på ett sätt under en längre tid. För att kunna förändra kulturen måste ett arbete och 
förändring ske på djupet och då krävs det enligt Andersson och Carlström (2005) att en 
stark ledare måste engagera sig för att kunna möjliggöra sådana förändringar. Om 
specialpedagogen ska kunna möjliggöra förändringar måste alla vara inkluderade i det 
arbetet. Förskollärare, barnskötare, rektor och specialpedagog måste både vilja göra 
förändringar på djupet och vara delaktiga i utvecklingen. Nordin-Hultman (2004) föreslår 
en möjlighet till förändring och det innebär att utmana det redan invanda arbetssättet 
genom att undersöka det arbetssätt verksamheten redan har som inte är ifrågasatt. Det är 
både svårt och tidskrävande därför använder sig Lansheim (2010) hellre av begreppet 
utveckling som arbetssätt för specialpedagoger. Specialpedagogen ska alltså istället 
utveckla förskolans verksamhet eftersom det inte kräver mer djupgående arbete som 
förändring kräver utan ett arbete kan istället ha sin utgångspunkt utifrån där 
verksamheten står idag. Specialpedagogen hjälper till att utveckla det som är positivt idag 
till att bli än mer positivt. 
  
Att det är otydligt vilken roll en specialpedagog har och att det är upp till den enskilda 
specialpedagogen att välja sitt arbetssätt bidrar enligt Lansheim (2010) till att det är 
oklart vilken yrkesfunktion som specialpedagogen har. Lansheim menar att det är upp till 
den enskilda specialpedagogen att välja mål och arbeta med frågor som specialpedagogen 
finner intressanta. Resultatet blir då att det specialpedagogiska arbetet kan se olika ut 
beroende på vilken person det är som har anställningen som specialpedagog och beroende 
på att det inte finns några ramar som är likvärdiga för alla specialpedagoger. Därmed kan 
det specialpedagogiska stödet vara ojämnt och se väldigt olika ut från förskola till 
förskola. 
  
Det finns behov av stöd från specialpedagoger och behov av att arbeta specialpedagogiskt 
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för att möta alla barn i förskolan. Detta behov kommer finnas kvar även i framtiden för 
som Foucault (1972/1983) tydliggör kommer alltid samhället hitta sina avvikare. Det som 
dock kan förändras över tid är hur dessa avvikare igenkänns. Det som ofta återkommer 
enligt Lansheim (2010) är att specialpedagoger arbetar med punktinsatser. Detta sker 
trots att behoven och önskemålen är att det borde vara ett mer kontinuerligt arbete som 
sker över tid för att utveckla verksamheten, men även i vissa fall göra förändringar. 
Enligt Lansheim tar det ca fyra år att förändra en verksamhet. Är det då en verksamhet i 
behov av djupare förändringar av kulturen kommer det inte räcka med bara punktinsatser. 
Det behöver istället vara ett kontinuerligt arbete som sker över tid i ett nära samarbete 
med förskollärare och specialpedagoger och ibland även med rektorn. 
  

Inkludering, integrering och exkludering 
  
Dessa tre begrepp är komplexa och det är viktigt att vara medveten om vilken innebörd 
de har samt vilken påverkan de olika begreppen ger när förskollärare ska leta och försöka 
hitta lösningar för enskilda barn och elever. Brodin och Lindstrand (2004) menar att 
redan på 50-60 talet började det diskuteras kring integrering. Detta innebär att vi har 
kommit ganska långt i Sverige eftersom vi nu under ca 60 år diskuterat frågan, alltså 
kommit långt utifrån ett integreringsperspektiv. Ahlberg (2007) beskriver 
specialpedagogikens utveckling i skolväsendet och belyser att ideologiska och politiska 
ställningstaganden i samhället gör att skolan ständigt är beroende av att utvecklas. 
Författaren ger exempel på detta genom att hänvisa till hur skolans bemötande av elever i 
behov av särskilt stöd har förändrats i officiella dokument genom åren. I de första 
dokumenten präglades texterna av avskiljning och särlösningar istället för att präglas av 
integrering. Begreppet integrering håller på att förskjutas och ersättas av inkludering. 
Anledningen till att begreppet integrering är kritiserat och det finns en vilja att använda 
sig av begreppet inkludering istället beror på att någon måste ha varit avskild/särskild för 
att behovet av en integrering skall komma till stånd. Nu används begreppet inkludering 
mer eftersom det till skillnad mot begreppet integrering som ofta används just som enbart 
fysisk placering innebär att barnet inte bara fysiskt blir integrerad utan istället blir 
inkluderad utifrån flera perspektiv (Nilholm 2006). Ett barn som är inkluderat innefattas 
dock av en gemenskap ifrån start. I ordet integrering finns det olika innebörder men det 
viktiga är ändå att individen ska känna sig integrerad fullt ut. Det spelar då ingen roll hur 
mycket pedagoger, verksamheten och ledningen möjliggör resurser eller stödinsatser, 
känner sig inte barnet eller eleven integrerad spelar det ingen roll för då är det ändå en 
exkludering (Nilholm, 2006). 
 
Haug (1998) skiljer mellan begreppen segregerande integrering och inkluderande 
integrering, varav det senare inbegriper full delaktighet. Det viktiga är alltså att 
barnet/eleven upplever sig delaktig för att vara helt integrerad. Nilholm (2006) framhåller 
att det finns en risk att inkluderingsbegreppet lätt misstolkas som en synonym till 
integreringsbegreppet vilket innebär att det kan bli svårt att tolka innebörden av 
begreppet om det inte finns ett tydliggörande av det. Därför är det viktigt att belysa att 
inkludering innebär full delaktighet och det viktigaste är att barnen känner sig 
inkluderade. Tössebro (2004) menar att enbart fysisk integration, alltså att barnet befinner 
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sig i samma lokaler som sina kamrater, inte per automatik resulterar i att barnet blir 
socialt inkluderat. Alltså att det finns ett gemensamt utbyte barnen emellan, vilket innebär 
att pedagoger måste arbeta aktivt för att både möjliggöra den fysiska integreringen och 
den sociala integreringen för att barnet ska bli inkluderat. 
  
Nilholm (2006) menar att det är viktigt att sträva efter att alla barn ska vara delaktiga fullt 
ut och att det inte är barnen som ska anpassa sig efter verksamheten utan det är 
verksamheten som ska formas så att alla barn kan vara inkluderade fullt ut. Det är viktigt 
att ha som utgångspunkt att hela tiden se på särskilda lösningar för verksamheten och inte 
leta efter särskilda lösningar för enskilda barn. Nilholm kallar detta det kritiska 
perspektivet vilket innebär att ansvaret läggs på verksamheten och det är verksamheten 
som ska formas utifrån alla barn och inte tvärtom. 
 

En förskola för alla 
  
En skola för alla innebär att alla barn ska kunna gå tillsammans. Redan 1949 hade 
Sverige en intention om en skola för alla och då var meningen att alla barn skulle 
integreras från alla olika samhällsklasser i en och samma skola (Assarsson, 2007). Att 
den här inkluderingstanken uppkom var positivt men för de barn/elever som inte kunde 
följa med på lektionerna fanns det en mängd exkluderande lösningar redan då. Enligt 
Assarsson var exempel på lösningar som kan beskrivas som exkluderande exempelvis 
särskolan, läsklasser, obsklasser, hörselklasser hälsoklasser och kliniker. Hon menar 
vidare att dessa segregerande klasser hade sitt ursprung ur ett normalitetsperspektiv. 
Viljan var att dessa klasser skulle hjälpa barn i behov av särskilt stöd att träna bort de 
svårigheter som fanns för att sedan kunna slussas tillbaka till den “vanliga klassen” 
(Assarsson, 2007). Detta tankesätt finns kvar även idag men problemet är att vissa 
svårigheter inte går att träna bort utan barnet blir kvar i en exkluderande miljö och det 
menar Assarsson kan ge problem för barnen i framtiden. En skola för alla fanns med 
redan vid 1962 års läroplan enligt Persson (2008). Grunden som las för en skola för alla 
hade som utgångspunkt inkludering, delaktighet och demokrati (Tornberg 2006). Trots att 
detta har funnits med som en grundsten i skolväsendet menar Tornberg att 2000-talets 
skola marknadsförs som en skola för alla men detta strävansmål har mer eller mindre 
alltid varit närvarande i det svenska skolsystemet. Frågan är bara hur skolsystemet har 
lyckats med att nå dit sedan 1949. 
 
Förskolan har till skillnad från skolan i många fall en mer tillåtande miljö. Nästan alltid 
kan förskolan leva upp till en verksamhet för alla eftersom alla barn finns med i förskolan 
och det finns inte exkluderande lösningar i samma utsträckning som i skolan. Det finns 
dock tillfällen där förskollärare har svårt att möta alla barn på lika villkor och det är ofta 
då specialpedagogik kommer till användning. Det är viktigt med medvetenhet kring 
vilket förhållningsätt som finns i ett arbetslag för att kunna främja alla barns delaktighet 
(Björck-Åkesson 2009). Om det finns ett medvetet förhållningsätt och alla barn tillåts att 
vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar behövs inte särskilda lösningar eller en 
särskild pedagogik för att alla barn i förskolan ska kunna utvecklas så mycket som 
möjligt utifrån sina förutsättningar. 
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Enligt Markström (2005) är igenkänningsfaktorer på ett normalt förskolebarn att barnet 
har god lekkompetens, alltså kan leka med alla barn samt klarar sig bra på egen hand. Det 
ska även finnas en uppåtgående kurva där barnet utvecklar självständighet. Dessa 
färdigheter är vanliga problem för exempelvis barn med en utvecklingstörning eller barn 
med autistiska drag och per automatik skiljs barnet då från det normala och blir ett barn i 
behov av särskilt stöd. Lutz (2006) menar att om lärare använder ordet särskild när 
diskussioner kring vissa barn förs, då finns en ståndpunkt att det är ett barn som avviker 
från en norm, alltså någon som inte är normal i en verksamhet där de flesta är normala. 
Lutz menar vidare att ingen bedömning görs utan att det finns något normalt att förhålla 
sig till därmed blir vissa barn normala och vissa barn särskilda. Persson (2008) menar att 
det är här förskollärare har makten att bestämma över vem som är normal och vem som 
inte är det eftersom det är förskollärarna som gör bedömningar och kategoriserar barnen. 
  
Varför bedömer pedagoger då att vissa barn avviker från övriga barn? Palla (2011) 
belyser att normer är en väsentlig del i att barn upplevs och bedöms vara avvikande. Att 
pedagogerna i förskolan ska arbeta för att främja en så god utveckling som möjligt för 
varje enskilt barn resulterar i att en presentationsinriktad diskurs blir central. Om ett barn 
avviker från den övriga barngruppen genom att inte uppfylla samma mål som sina 
kamrater, blir praktiken normaliserande. Palla uttrycker att: 
 

Praktiken blir normaliserande då jämförande moment förs in. Barnens 
beteenden och kunskaper bedöms av personalen i relation till andra barns, 
men också i relation till olika skriftliga mallar och kartläggningar. (s.155)  

 
Författaren belyser vidare konstruktioner av förskolebarnet som subjekt. Barnet ses som 
något formbart som blir till och skapas i interaktionen med omgivningen och i förskolans 
diskursiva konstruktioner. Författaren belyser att pedagogerna i en verksamhet utgör en 
praktik med grund i deras tolkning av sitt uppdrag. Hur arbetet med det enskilda barnet 
och barngruppen fungerar speglas av pedagogernas synsätt. Förskolan präglas av en 
rådande ordning med olika dominerande diskurser om hur och vad barnet förväntas vara, 
göra och kunna. Förskolebarnet formas och skapas som subjekt i förhållande till dessa. 
  
 
Lpfö 98 (2010) betonar att “alla barn ska erfara den tillfredställelse det ger att göra 
framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”(s.5). 
 Detta belyser även Almqvist (2009) som påpekar att det är när ett barn gör framsteg som 
självförtroendet lyfts och detta är något som alla barn ska få uppleva. Almqvist menar 
vidare att det är inte bara framsteg i stort som barn behöver känna utan även framsteg 
inom det område som barnen upplever svårigheter inom, därför är det viktigt att 
förskollärare ser alla barn och utgår från ett individperspektiv. Det innebär en anpassning 
av verksamheten så alla individer får ta plats och ges utrymme. 
  
Luttropp (2011) lyfter fram barn med utvecklingsstörning och deras behov av utmaning 
för att kunna utvecklas inom större och fler områden. Det är viktigt att barnet får mycket 
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stöd och hjälp från pedagogerna i barnets närhet för att våga ta klivet och möta nya 
utmaningar för att på så sätt får chans och möjlighet att utvecklas. Skogman (2004) 
menar att det ofta anses omöjligt för barn med grava funktionshinder att uppleva social 
gemenskap och att det då är pedagogernas uppgift att göra sitt yttersta för att skapa 
situationer där barnen har möjlighet att få uppleva en social gemenskap. Lyckas en 
förskollärare med att skapa en social gemenskap blir det meningsfullt och innovativt. 
Tössebro (2004) menar att numera ses olikheter som något positivt för en grupp och att 
det är givande med olikheter för det gemensamma lärandet i en grupp. Alltså när en 
förskola för alla främjar mångfald ges det möjlighet till utveckling tillsammans. Detta 
menar Tössebro resulterar i att mångfalden blir en tillgång i en grupp. 
  
Nordin-Hultman (2004) menar att om pedagoger ska kunna uppnå en verksamhet för alla 
måste de pedagogiska miljöerna ge utrymme för olika arbetssätt. Olika barn behöver 
olika förutsättningar för att lyckas och då måste både de pedagogiska miljöerna och 
arbetsätten möjliggöra denna mångfald. Det är dock svårt och ofta har förskollärare 
begränsad kompetens inom området specialpedagogik och därför är det viktigt att ha ett 
samarbete med specialpedagoger som har spetskompetens inom detta område. För att 
kunna uppfylla allt detta är det viktigt att förskollärare är medvetna om sitt 
förhållningssätt gentemot barnen och sin barnsyn för att inte särskilja barnen. Det står i 
Lpfö 98 (2010) att det gäller alla barn i förskolan och då måste verksamheten och de 
pedagogiska aktiviteterna anpassas för att alla barn ska kunna ha möjlighet att delta och 
lyckas utifrån sina förutsättningar. 
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Teoretiska utgångspunkter 
  
I detta avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter som utgör grunden i studiens 
framställning. Vi inleder med att definiera två centrala synsätt inom specialpedagogik, 
det relationella synsättet samt det kategoriska synsättet. Vidare redogör vi för ytterligare 
tre perspektiv, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 
dilemmaperspektivet.  I studiens resultat har vi använt oss av dessa teoretiska 
utgångspunkter som analysredskap för att se som dessa perspektiv reproduceras i 
förskollärarnas beskrivningar. Vi har även i vår diskussion använt oss av våra teoretiska 
perspektiv där vi har resonerat kring resultatet. 
  
De två första centrala begreppen för studien är ett relationellt synsätt och ett kategoriskt 
synsätt. Persson (2008) diskuterar båda begreppen och beskriver att den 
specialpedagogiska verksamheten i den övriga pedagogiska verksamheten kan belysas ur 
dessa ofta förekommande perspektiv. Det kategoriska synsättet innebär att en 
specialpedagogisk verksamhet främst är sammankopplat med differentiering, med 
kortsiktiga och snabba åtgärder inriktat mot barnets individuella svårigheter. På så sätt 
fungerar en specialpedagogisk verksamhet i ett kategoriskt synsätt som en enskild 
pedagogik som inte är sammankopplat med den övriga pedagogiska verksamheten. 
Persson beskriver vidare det relationella synsättet, där den specialpedagogiska 
verksamheten i motsats till det kategoriska synsättet ska vara i ständig interaktion med 
den övriga pedagogiska verksamheten. En verksamhet präglat av ett relationellt synsätt 
synliggörs i att det är långsiktighet som förespråkas där fokus för de specialpedagogiska 
åtgärderna är både på eleven, läraren och lärandemiljön och inte enbart eleven. 
Författaren belyser att det kategoriska synsättet som traditionellt har kopplats ihop med 
specialpedagogisk verksamhet till stor del även råder idag. En viktig orsak för att det 
relationella synsättet i den specialpedagogiska verksamheten inte har utvecklats fortare är 
tidsaspekten. Alltså det beror på att forskningsområdet är ett ungt område och därför 
spelar tidsaspekten in. 
  
Det kategoriska synsättet innebär att barnets hinder synliggörs och ansvaret läggs hos 
barnet och det är där resurserna och hjälpen ska läggas, vilket även det kompensatoriska 
perspektivet lägger sin vikt vid. Enligt Nilholm (2003) innebär det kompensatoriska 
perspektivet att problematiken och åtgärder endast läggs på barnet. Används istället den 
relationella synsättet i verksamheten ser pedagoger till hela verksamheten. Detta innebär 
att det kritiska perspektivet är det huvudsakliga inom det relationella synsättet. Enligt 
Nilholm innebär det kritiska perspektivet att pedagoger i stort ser till hela verksamheten 
och då ser barnet som en del i helheten. Dilemmaperspektivet är också ett perspektiv där 
Nilholm menar att det finns och uppkommer olika dilemman hela tiden och i alla 
situationer. Dilemmaperspektivet innebär att det inte finns en sanning eller en situation 
som är den andra lik. Därmed måste utgångspunkten vara från en specifik situation för att 
hitta rätt hjälp och rätt lösning för varje situation och varje barn. Haug (1998) menar att 
det är viktigt att pedagoger förhåller sig till olika dilemman som uppkommer i en 
barngrupp och försöker hitta den bästa lösning till varje situation och att det finns en 
medvetenhet i att det uppkommer problem som inte har någon klar lösning. 
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Metod 
  
 
I detta avsnitt redogör vi för den metod som vi valde för studien. Vidare beskriver vi de 
tillvägagångssätt som användes i genomförandet av studien, vilka kriterier som var vår 
utgångspunkt i urvalet samt etiska ställningstaganden som präglat forskningsprocessen.  
  
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur sex förskollärare 
definierade ett specialpedagogiskt förhållningssätt i verksamheten samt hur de beskrev 
specialpedagogens roll och det samarbete de har. Kvale och Brinkman (2009) lyfter fram 
att den kvalitativa forskningsintervjun präglas av forskarens försök att uppfatta världen ur 
respondenternas synvinkel. Det är respondenternas erfarenheter och beskrivningar som 
står i fokus och forskaren försöker förstå den mening som respondenterna tillskriver 
objektet. Under intervjun utgick vi från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) 
vilket innebär att vi använde öppna frågor som de som vi intervjuat fick möjlighet att 
diskutera kring. Justesen och Mik-Meyer (2010) beskriver att en semistrukturerad 
intervju inringas av att intervjuaren har utvecklat och förberett frågeställningar innan 
intervjun, en intervjuguide. Intervjuguiden består sen i sin tur av fördefinierade teman 
med en rad av huvudfrågor. En viktig hörnsten är att intervjuaren inte enbart går efter 
intervjuguiden utan också kan ge utrymme till oväntade diskussioner som skulle kunna 
uppstå under intervjuns gång. 
  
Vi har i våra intervjuer utgått från fyra huvudfrågor som sedan har följts av följdfrågor 
utifrån huvudfrågorna. Vi har även ställt frågor utifrån vad respondenten har beskrivit för 
att få en förklarande bild av deras erfarenheter, tankar och förhållningssätt. Vi har ställt 
samma grundfrågor till alla intervjupersoner för att det skulle bli reflektioner kring 
samma tema. Valet av intervjumetod grundas i våra frågeställningar för studien. Eftersom 
vi var intresserade av förskollärarnas beskrivningar och definitioner kan 
semistrukturerade intervjuer innebära att vi får deras specifika berättelser utifrån 
huvudfrågor och följdfrågor. Vi valde också att enbart använda oss av intervju som metod 
i studien med motiveringen att genom semistrukturerade intervjuer fick vi relevant 
datainsamling utifrån vårt syfte med studien. 
  
Intervjuerna resulterade i förskollärarnas egna beskrivningar och definitioner. Utifrån 
intervjuerna kunde vi få deras ställningstagande kring våra frågor men vi kunde inte 
konstatera om deras svar stämde överens med det konkreta arbetet med specialpedagogik 
och specialpedagogerna eftersom vi inte följde dem i verksamheten i form av 
observationer. Silverman (2001, 2005, 2007, i Wästerfors och Sjöberg 2008) diskuterar 
nackdelen med att enbart använda sig av intervju som metod då intervjuaren kan få ta del 
av respondentens ideologi istället för att få ta del av deras verkliga handlingar, tankar och 
tillvägagångssätt som de möjligtvis har egentligen. Författarna beskriver att 
kombinationen av intervju och observation kan belysa om intervjuernas resultat stämmer 
överens eller inte stämmer överens med observationernas resultat. Sjöberg (2008) menar 
däremot att i ett kvalitativt forskningssammanhang är det inte alltid relevant om 
respondenten verkligen återger sanningen det är istället “forskarens förhållningssätt till 
den förmedlade informationen” (s.34) som är det centrala. Vi har kunnat ta del av deras 
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förmedlade information utifrån våra semistrukturerade intervjuer och vi fick relevanta 
resultat i relation till vårt syfte för studien som också syftade till att det var deras 
beskrivningar som vi eftersökte. 
   

Urval 
 
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval som innebär att vi hade viss förkunskap kring 
respondenterna och därmed lättare fick respondenter att medverka. Vi valde alltså 
respondenter som vi fann tillgängliga Vi har valt ut sex förskollärare från fem av oss 
utvalda förskolor i en mellanstor stad i Västra Götalands regionen. Att vi valde just de 
förskolorna och just de respondenterna för studien berodde på att vi kände till förskolorna 
och förskollärarna. Därmed utgick vi från att vi hade större chans att få respondenter till 
att medverka i studien. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Trost (2007) att resultatet 
inte kan bli statistiskt representativt dvs. att resultatet inte är generaliserbart. Resultatet 
kan dock ändå vara intressant eftersom forskaren får en förståelse för hur samarbetet 
professionerna emellan uppfattas av förskollärarna idag. Detta är viktigt eftersom 
förskollärare har enligt Lpfö 98 (2010) skyldighet att “samarbeta för att erbjuda en god 
miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som 
av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (s.11). Att vi inte valde att intervjua 
barnskötare eller specialpedagoger var med anledning av att vi ville begränsa vår studie 
till endast en profession för att inte studien skulle bli för stor. Av de sex som vi frågade 
tackade samtliga omedelbart ja. Vi ringde upp samtliga och gjorde en förfrågan och 
därefter skickade vi ut vårt missivbrev för att alla i lugn och ro skulle kunna läsa igenom 
brevet. De hade på detta vis möjlighet att fundera över sitt deltagande i lugn och ro.  I 
missivbrevet finns det information om vad det är vi vill undersöka och vad syftet med 
intervjuerna är samt hur vi kommer använda oss av det insamlade empiriska materialet. 
Vi använde oss av verksamheternas lokaler när vi gjorde intervjuerna eftersom det var 
logistiskt enkelt. Vår tanke var att intervjuerna skulle ta ca 60 minuter vilket vi lyckades 
med. Nedan följer en presentation av respondenterna och deras bakgrund.  
 
Vår tanke var att börja med sex respondenter för att se om vi fick tillräckligt med 
empiriskt material. Om vi hade haft den uppfattningen att vårt empiriska material inte var 
tillräckligt hade vi gjort fler intervjuer. Vi gjorde den bedömningen att vårt empiriska 
material var tillräckligt för att få ett resultat i vår studie och därför genomförde vi endast 
sex intervjuer. 
  
Våra sex respondenter och deras bakgrund är (Namnen är fingerade): 
Anna, 35 år och har arbetat som förskollärare i 6 år och på sin nuvarande förskola i fyra 
år. 
Rebecka, 45 år och har arbetat som förskollärare i 23 år och på sin nuvarande förskola i 
ett år. 
Frida, 40 år och har arbetat som förskollärare i sex månader och på sin nuvarande 
förskola i sex år men som barnskötare fram till hon blev klar förskollärare för sex 
månader sen. 
Lisa, 40 år och har arbetat som förskollärare i fem år och på sin nuvarande förskola i sex 
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månader. 
Kim, 40 år och har arbetat som förskollärare i 17 år och på sin nuvarande förskola i fyra 
år. 
Mia, 42 år och har arbetat som förskollärare i 20 år och på sin nuvarande förskola i 18 år. 
 
 
Genomförande 
  
Vi använde oss av ljudupptagning under intervjun som verktyg för att få inte missa någon 
information under intervjuns gång. Justesen och Mik-Meyer (2010) menar att det är 
tidskrävande att genomföra en väl förberedd och väl planerad intervju men att detta är 
viktigt för det tar ännu mer tid om det inte är noga planerat. Detta är något vi har tagit 
fasta på och var därför noga med att förarbetet är prioriterat under arbetets gång. Enligt 
Justesen och Mik-Meyer (2010) är detta viktigt utifrån ett validitetsperspektiv dvs. att vi 
tar reda på det vi vill ta reda på och ingenting annat. Vi satt vid fem av intervjuerna 
enskilt i personalrummen men i en av intervjuerna satt vi inne på en av avdelningarna 
medan några barn sov. Intervjuerna varade i ca 60 minuter och vi började med att följa 
intervjuguiden men när vi hade genomfört alla frågeställningar fördes ett öppet samtal 
kring ämnet. Vi var två som närvarade under intervjuns gång och en respondent. Det var 
endast en av oss som höll i intervjun men den andre flikade in under samtalets gång. 
 

Analysprocess 
 
Vi transkriberade allt inspelat material ordagrant. Under transkriberingens gång gjordes 
viss analys eftersom allt material gicks igenom grundligt och idéer kom upp under 
transkriberingens gång som gick att använda i resultatet. Efter transkriberingen gick vi 
igenom det utskrivna materialet på var sitt håll där vi försökte hitta röda trådar genom 
allas intervjuer samt hitta gemensamma nämnare i materialet som gav ett resultat på våra 
olika frågeställningar. De tre perspektiven: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 
perspektivet och dilemmaperspektivet har vi använt som teoretiska utgångspunkter i form 
av analysredskap för att se om och i vilken form dessa perspektiv reproduceras i 
förskollärarnas beskrivningar. Detta resultat kopplade vi sen ihop med tidigare forskning 
samt drog slutsatser i förhållande till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi var även 
noga med att koppla resultatet med våra teorier genomgående under resultatdelen.  
 

Etiskt ställningstagande 
 
Vi utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för respondenternas 
identitetsskydd, vilket är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa respondenterna 
om vad deras deltagande i studien innebär, samt vilka villkor som gäller i och med att de 
deltar. Deltagarna ska veta att medverkan är frivillig och de ska informeras om att de när 
som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Informationen som ges ska vara bred och 
inkludera hela studien samt intressanta delar som kan påverka deras beslut om att vilja 
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delta (Vetenskapsrådet). Vi informerade deltagarna genom att vi först ringde och 
berättade kring vår studie och vad det innebar för dem att delta. För att konkret ge dem 
information skickade vi även ett missivbrev där det framgick information till 
förskollärarna som var relevant för deras deltagande. 
  
 
I Vetenskapsrådet (2002) riktlinjer framhålls samtyckeskravet som innebär att 
undersökningen ska utföras med utgångspunkt i deltagarnas samtycke för sin medverkan 
i studien. Deltagaren ska delta utifrån sina egna premisser och forskaren ska inte styra 
eller tvinga deltagaren att på något sätt fortsätta sin medverkan om deltagaren så önskar. 
Vi beskrev i vårt missivbrev att deltagandet i studien var frivilligt och att de hade 
möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång, detta med 
hänsyn till samtyckeskravet. Vi har för att förtydliga detta också förklarat inför varje 
intervju att respondenten hade möjlighet att avbryta intervjun under tidens gång, samtliga 
förskollärare gav sitt samtyckande till det och alla fullföljde intervjuerna. 
  
Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som betyder att deltagarna ska vara helt 
anonyma i studien. Forskaren ska med hänsyn till varje deltagare vara noga med att 
informationen som återges i studien ska vara omöjlig att koppla till någon av deltagarna 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i vår studie fick först information i missivbrevet om 
att information om dem och deras svar skulle behandlas anonymt. Inför varje intervju 
försäkrade vi förskollärarna om deras anonymitet och att ingen skulle kunna koppa 
informationen till dem.   
  
Nyttjandekravet är det fjärde huvudkravet som ska beaktas i studie- och 
forskningssammanhang. Information och uppgifter om deltagarna som samlats in för 
studien får endast användas i forskningsändamål och inte användas i andra sammanhang 
som exempelvis kommersiellt bruk eller för syften som inte är vetenskapliga. Deltagarnas 
personuppgifter får heller inte brukas i syfte till beslut eller åtgärder som påverkar 
deltagaren om inte denna ger sitt medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i studien 
behandlat deras uppgifter och information med respekt till kravet då vi har använt 
uppgifterna på ett vetenskapligt sätt och inte använt deras personuppgifter på något annat 
än i studiens syfte. 

Validitet och reliabilitet 
 
I all forskning så är det av vikt att föra en diskussion om validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär enligt Justesen och Mik-Meyer (2010) att resultatet är relevant utifrån 
forskningsfrågan, att forskarna undersöker det som studien syftar till att undersöka. 
Reliabilitet handlar däremot om det är möjligt att utföra studien igen och få samma 
resultat (Justesen & Mik-Meyer). Vi har i vår studie en hög validitet eftersom vi utgått 
utifrån vår forskningsfråga i vårt val av intervju-metod och genomförande. Däremot har 
vår studie låg reliabilitet eftersom vi har valt att använda oss av ett lågt antal 
respondenter. Vår studie hade kunnat ha en hög reliabilitet ifall vi hade valt att ha fler 
respondenter, fördelade på ett större geografiskt område. 
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Resultat 
	  

Specialpedagogisk grundkompetens - att kunna möta alla elever 
  
En av förskollärarna i vår studie definierar specialpedagogik på följande sätt: 
  

Specialpedagogik för mig är hur vi ser på alla barn, även mötet med alla 
barn. Specialpedagogik handlar om bemötandet, det tycker jag är det 
viktigaste ordet som ploppar upp i huvudet. (Lisa) 

  
Förskolläraren visar på vikten av en fördjupad pedagogisk grundkompetens att möta alla 
barn, genom att hon beskriver att specialpedagogik är hur pedagogerna ser på alla barn 
men även den konkreta interaktionen. Lisa beskriver också att eftersom barnen är väldigt 
olika krävs det att ha den förmågan att kunna anpassa sig och variera sig efter deras olika 
nivåer. Genom Lisas beskrivning ser vi att hon reproducerar ett relationellt synsätt 
eftersom det är bemötandet gentemot alla barn i verksamheten som vikten läggs vid och 
därmed finns ett relationellt synsätt. Det viktiga blir att se på hur verksamheten är 
utformad för att möta behovet hos alla barn. Finns däremot ett kategoriskt synsätt där 
pedagogerna utgår från individen och fokuserar på det enskilda barnets svårigheter kan 
resultatet bli att pedagogerna använder sig av olika tillvägagångssätt vid varje enstaka 
fall. Därmed är det mer relevant att använda sig av ett relationellt synsätt för att anpassa 
verksamheten för alla barn och inte tvärtom att anpassa alla barn efter verksamheten 
 
Samtliga av förskollärarna beskriver att specialpedagogik är att de ska möta alla barn och 
när de upplever att den vanliga pedagogiken som är grunden inte räcker till och 
arbetslaget är i behov av något extra. Det extra definierar förskollärarna på olika sätt. En 
definition var att det extra inte behöver vara något besvärligt eller ett problem och belyser 
vikten av att ifrågasätta förgivettagna normer i arbetslaget, gruppen och verksamheten. 
  

På något sätt har man ju en norm eller en mall med sin verksamhet och 
sina barn. Som man exempelvis får när man utbildar sig som man har. 
Men givetvis så stämmer inte denna mall eller normen på alla barn, alla 
pedagoger eller alla avdelningar. (Frida) 

  
Samtliga respondenter uttrycker på olika sätt men med samma innebörd att 
specialpedagogen kompletterar förskollärarna. Alltså att specialpedagogernas kompetens 
behövs när förskollärarnas kompetens inte räcker till. När kunskapen är begränsad hos 
förskolläraren visar studien att de vänder sig till specialpedagogen, men det är viktigt att 
det finns mycket kunskap kring barnet för att samarbetet ska kunna bli framgångsrikt, 
vilket förhoppningsvis resulterar i att barnet får det stöd som behövs. Mia en av våra 
respondenter uttrycker på ett tydligt sätt hur hon tycker ett bra samarbete med 
specialpedagogen bör vara utformat: 
  

Specialpedagogen har mer tagit tillvara på vår kompetens och våra tankar, 
det är hon väldigt bra på, utan det är ju inte så att hon har lösningen utan 
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hon kan få hjälp och hjälpa oss att hitta lösningen. Eftersom det är vi som har 
hand om barnen och situationerna så det är ju vi som, vi är ju inte helt bakom 
flötet. (Mia) 

  
Alltså det är förskollärarna som har kunskapen om barnen och specialpedagogen 
kompletterar med sin kompetens när förskollärarna inte finner någon lösning. Dock är 
nyckeln förskollärarnas kunskap och kompetens som specialpedagogen bör utgå från för 
att möjliggöra ett framgångsrikt samarbete. 
 
Komplikationer som enligt flera av förskollärarna kan uppstå i ett specialpedagogiskt 
arbete är om arbetslaget strävar åt olika håll eller att några har ett relationellt synsätt 
medan andra har ett kategoriskt synsätt. Det kan även handla om att barnsynen kan skilja 
sig och få konsekvenser för hur pedagogerna väljer att bemöta barnen. De belyser vikten 
av att det är ett helt arbetslag som ska bilda en helhet kring det enskilda barnet men även 
kring barngruppen. I nedanstående citat är det Rebecka som beskriver vikten av att 
pedagogerna strävar åt samma håll. 
  

Om man är i ett arbetslag där man inte tänker på samma sätt och inte ser 
nyttan av det för barnet, om man kämpar i motvind. Att man inte kör åt samma 
håll, då blir det svårt, då blir det inte det bästa för barnen. Det handlar om 
vilket arbetslag och vilket synsätt man har på barn, hur samspelta man är och 
hur väl man kan komma fram till något gemensamt beslut och tänk. (Rebecka) 

  
Som förskolläraren beskriver är arbetslagets samverkan en central faktor i ett fungerande 
specialpedagogiskt arbete. Alltså är det viktigt att belysa vilket perspektiv arbetslaget bör 
ha som utgångspunkt och sen även använda sig av det perspektivet i praktiken. Då är 
uppföljning viktigt för att belysa om som exempel arbetslaget har valt att ha ett 
relationellt synsätt som utgångspunkt, används perspektivet i praktiken på det sätt som 
det bör användas.  
 

God erfarenhet av specialpedagoger 
  
Samtliga respondenter uttrycker goda erfarenheter av specialpedagogen. De är positiva 
till att ha en specialpedagog som resurs när deras kompetens inte räcker till. Samtliga 
anser också att det finns behov av specialpedagoger i förskolan och som en av våra 
respondenter uttrycker sig: 
  

Men jag upplever att man har mer och mer behov av och att de finns, jag vet 
inte om man uppmärksammar mer olika och inte bara barns bekymmer utan 
även barngruppers och för arbetslag och alltihopa, så det blir ju mer och mer 
man använder dem eller önskar använda dem. (Frida) 

 
Att förskollärare får tid till att samtala med specialpedagogen både som pedagogisk 
handledare men även som resurs vid specifika situationer där förskollärarens kompetens 
inte räcker till är alltså enligt våra respondenter inte bara önskvärt utan även viktigt för att 
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kunna ha en fungerande förskoleverksamhet. Som vår respondent Frida uttrycker det ökar 
behoven av specialpedagogisk kompetens i förskolan och då är det viktigt att 
förskollärarna får tid till samtal och handledningen med specialpedagogen. Att samtliga 
av våra respondenter enbart visar på goda erfarenheter av samarbete med 
specialpedagoger visar också på att samarbetet har varit givande. Hade inte samarbetet 
varit givande hade förskollärarna heller inte önskat mer tid med specialpedagogerna och 
fler specialpedagoger. Detta visar vår studie ytterligare på hur viktig specialpedagogerna 
och deras spetskompetens är för förskollärarna och deras verksamhet. 
 

 Tillgång till specialpedagogen 
 
I vår studie är det tydligt att förskollärarna önskar mer kontakt med specialpedagogerna. 
Fem av sex respondenter framförde att det fanns behov och en önskan med mer tid. Anna 
förklarar behovet så här: 
  

Jag tycker definitivt att de behövs. Sen så har de alldeles för lite tid, om de 
ska agera som pedagogiska handledare och framförallt om man ska ha 
specialpedagogik som ett arbetsätt. Då finns det alldeles för lite tid eftersom 
det bara finns en specialpedagog på varje område. (Anna)  

  
Detta visar på att det finns en önskan att arbeta specialpedagogiskt men resurserna och 
möjligheterna till detta upplevs vara för knappa. Systemet med specialpedagoger i den 
kommun som vi har gjort undersökningen föreligger såsom att kommunen är uppdelat i 
olika områden. Det finns fyra olika områden med nio till femton förskolor på varje 
område. Tanken är att det ska finnas en specialpedagog på varje område vilket inte är 
fallet idag. Vår studie visade att i minst ett område saknas det en specialpedagog. I de 
områden där det inte finns en specialpedagog har de tillgång till en verksamhet som heter 
PPR (Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning). Deras roll är att vara  
 

En central resursenhet för skola och barnomsorg. Vi ska, utifrån våra olika 
kompetenser, utreda och kartlägga barns behov och därefter ge råd, stöd och 
handledning till personal och vårdnadshavare samt erbjuda undervisning, 
information och fortbildning.  
 

Det finns dock en önskan visar vår studie att samarbetet bör vara nära med 
specialpedagogen och en av grundstenarna i samarbetet är trygghet. När förskolor vänder 
sig till PPR är det punktinsatser som erbjuds eftersom PPR och förskolorna inte har ett 
kontinuerligt samarbete vilket en specialpedagog som är stationerad på ett område har. 
Rebecka beskriver vikten av trygghet och nära samarbete så här: 
  

Som specialpedagog ska man finnas nära och hon ska inte ha allt för många 
ställen utan hon ska vara tillgänglig och man ska ha kontinuerlig kontakt med 
henne. Det ska vara ett sådant, man ska ha en sådan relation att man inte är 
obekväm att prata utan man ska kunna prata såhär. (Rebecka) 
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Därmed är PPR ett alternativ när det inte finns någon specialpedagog men respondenten 
betonar att det bästa är när det finns en specialpedagog som förskollärarna har en nära 
relation till. Det bör alltså inte handla om ett kompensatoriskt perspektiv som det ofta gör 
vid punktinsatser när pedagogerna försöker kompensera barnets brister utan ett 
specialpedagogiskt arbetsätt bör genomsyrar hela verksamheten, alltså ett kritiskt 
perspektiv som ser till verksamheten kontinuerligt. Kinge (2000) förstärker detta som vi 
tidigare har diskuterat genom att betona att det viktigaste arbetet sker i vardagen och i 
samspelet mellan barn och pedagoger i verksamheten varje dag och inte vid enskilda 
insatser för barnet. Att ha tillgång till specialpedagogisk kompetens som förskollärare 
möjliggör att kunna använda sig av specialpedagogik för att alla barn ska få möjlighet att 
utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det är även viktigt att 
ha ett kontinuerligt samarbete med specialpedagoger i förskolan för att möjliggöra ett 
specialpedagogiskt förhållningsätt fortlöpande och inte hitta åtgärder som en kortsiktig 
lösning vid enskilda tillfällen. En annan anledning till att det är bättre att ha en egen 
specialpedagog i verksamheten som förskollärarna känner väl än en verksamhet som PPR 
menar Nordahl et al (2007) är för att det är problematiskt när hjälpinsatser är fördelade på 
olika myndigheter och sektorer. 
 

Specialpedagogen som handledare 
  
Vår studie visar att handledning är ett förekommande arbetsätt enligt flera av våra 
respondenter. Respondenterna betonar att just handledning är ett av specialpedagogens 
främsta arbetssätt. Respondenterna som betonar handledning som arbetsätt framför bara 
positiva saker kring handledning som arbetsätt. Mia, en av våra respondenter, beskriver 
sin syn på handledning på följande sätt: 
  

Vi har ju haft handledning av henne, hennes sätt kan man ta till sig väldigt 
bra, så vi har ju kunnat använda oss av det även om hon inte har varit med. 
(Mia) 

 
Citatet ovan är ett exempel på hur ett samarbete med specialpedagogen kan leda till ett 
specialpedagogiskt förhållningsätt i verksamheten. Som vi tidigare har diskuterat är det 
ofta punktinsatser som förekommer när förskollärare samarbetar med specialpedagoger 
vilket resulterar i att det inte automatiskt leder till ett specialpedagogiskt förhållningsätt. 
Men om förskollärarna tar tillvara den kunskap som tilldelas under handledningen kan 
det resultera i att det blir ett specialpedagogiskt förhållningsätt i förskolan och inte endast 
en insats där och då. Detta exempel visar på när handledningen leder till ett relationellt 
synsätt i verksamheten. Resultatet av handledning om den utförs på det sätt som vår 
respondent Mia förklarar blir att verksamheten genomsyras av ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt. Alltså blir det naturligt för förskollärarna att se på sin verksamhet utifrån 
ett relationellt synsätt. 
 
Förskollärarnas erfarenheter av specialpedagoger är bl.a. att de har arbetat med 
arbetslaget i olika former och situationer. Det som varit återkommande i deras 
beskrivningar av specialpedagogens arbetssätt är att specialpedagogen fungerar som 
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pedagogisk handledare för arbetslaget. De beskriver att specialpedagogen för en 
pedagogisk diskussion med en lotsningsroll för utveckling av bemötande, förhållningssätt 
och arbetsmetoder etc. Många gånger har det enligt förskollärarna handlat om att 
synliggöra förskolläraren eller arbetslagets förhållningssätt och tankar om situationer som 
uppstått, eller ifrågasätta arbetslagets förgivettagna arbetssätt. Specialpedagogen har 
enligt många av förskollärarna en roll i att utmana dem och arbetslaget att själva 
reflektera kring olika situationer för att pedagogerna själva skulle kunna finna ett 
fungerande tillvägagångssätt för olika situationer i praktiken. Specialpedagogen fungerar 
då som en lotsare och inte en person med färdiga svar och kommandon för pedagogerna 
att arbeta med utan snarare som handledare att utmana deras förhållningssätt och 
tankesätt för att pedagogerna ska utveckla sitt arbetssätt. Anna en av våra respondenter 
beskriver sin syn på specialpedagogen som en pedagogisk handledare så här: 

 
Man vänder sig till någon som man anser har mer kompetens i detta. Och då 
tycker jag nog att det viktigaste är att de ger tips, alltså kanske inte så här är 
det, så här ska du göra. Det går ju gå in och säga: hur gör ni nu? varför 
funkar inte det? Om ni inte tycker att det funkar och så? Och jobba sig lite 
framåt så, än att komma in och säga: Ja här ska det vara ett schema, nu 
börjar ni med tecken med alla barnen och du får inte ha någon kontakt med 
detta barnet för du är kass. Och försöka istället handleda fram till ett bra 
sätt. Hur kan ni göra istället. Samtidigt som de har förståelsen och kan se att 
det här är ett barn i behov av vad det nu kan vara. (Anna) 

  
I respondenternas beskrivning av specialpedagogens samarbete med personalen och 
verksamheten reproduceras en helhet kring arbetet där ett relationellt synsätt blir tydligt. 
Som vi tidigare beskriver är det centrala i det relationella synsättet när en 
specialpedagogisk verksamhet och den övriga pedagogiska verksamheten tillsammans 
utgör en helhet, fokus ligger på samspelet samt interaktionen mellan professionerna. 
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Diskussion 
  
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur förskollärare med sina egna 
beskrivningar förklarar innebörden av specialpedagogik samt specialpedagogens funktion 
i förhållande till förskoleverksamheten.  Vi väljer att använda oss av kvalitativa intervjuer 
som metod för att uppnå studiens syfte och forskningsfrågor. Vi för i detta kapitel en 
diskussion om studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vi diskuterar 
metodologiska frågor och resonerar även i kring valet av metod. Avslutningsvis ger vi 
förslag på fortsatt forskning. 
  
Vår studie visar att en återkommande beskrivning hos samtliga förskollärare är att 
specialpedagogik har en funktion som stöd för deras vardagliga pedagogik. 
  

Specialpedagogiskt förhållningsätt 
  
I förskolan sker en utveckling där barngrupperna bara blir större och större (Skolverket 
2011) samtidigt som mer ansvar läggs på förskollärarna vilket resulterar i att tiden blir 
knapp för varje enskilt barn. Är ett barn i behov av särskilt mycket stöd känner sig ofta 
pedagogerna pressade av att tiden och i många fall även kunskapen inte räcker till. 
Pedagogerna kan känna en press för att ge detta enskilda barn det extra som behövs för 
att det barnet ska kunna utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina egna 
förutsättningar. Det är då specialpedagogen och specialpedagogens expertisområde 
specialpedagogik kommer in som stöd och hjälp för förskollärarna och framförallt det 
enskilda barnet. Luttrop (2011) menar att förskollärare anser att problematiken med stora 
grupper blir ännu tydligare när det finns barn i barngruppen som behöver mer stöd och 
mer tid av förskollärarna. Sandberg och Norling (2009) menar att anledningen till detta 
kan vara att barn i behov av särskilt stöd behöver mer uppmärksamhet och därmed får 
det. Den enklaste lösningen på problemet med stora barngrupper är självfallet att minska 
grupperna men här hade det varit bättre med ett specialpedagogiskt förhållningssätt som 
enligt Persson (2008) tar sin utgångspunkt i att stötta upp den vanliga pedagogiken kan 
underlätta förskollärarens möte med barnen. Även vår studie visar tydligt att 
förskollärarna har en positiv inställning till ett specialpedagogiskt förhållningsätt och att 
de vill ha mer tid med specialpedagogerna både för att själva utvecklas inom ämnet och 
för att kunna stötta alla barn. Alltså både att specialpedagogen skulle komma ut och 
arbeta i barngruppen och handleda förskollärarna till mer kunskap inom området 
specialpedagogik. För att kunna stötta alla barn bör barngrupperna ändå bli mindre vilket 
skulle resultera i att mer tid kan läggas på varje enskilt barn samt med stöd från 
specialpedagoger skapa ett klimat där alla kan få chans och möjlighet att utvecklas 
oavsett förutsättningar. 
  
Vi anser att det viktigt, att som Högskoleverket (2012) trycker på, att specialpedagogens 
roll huvudsakligen blir att öka förskollärarnas grundkompetens inom specialpedagogik, 
vilket kan resultera i att det blir ett specialpedagogiskt förhållningsätt gentemot alla barn i 
förskolan. Ylvén och Wilder (2009) menar även att om förskollärare har en bred 
grundkompetens för att möta alla barn i förskolan resulterar det i att förtroendet hos 
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föräldrarna ökar. Detta visar också att det är viktigt att ha ett nära samarbete med 
specialpedagogen för att ha kunskap kring detta område eftersom Lpfö 98 (2010) menar 
att “arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (s.13). Har 
förskollärarna ett nära samarbete med specialpedagogen resulterar det i bredare 
kompetens vilket ger större förtroende hos föräldrarna och därmed följs läroplanens mål. 
Då anser vi det är en självklarhet att resurser bör läggas på specialpedagoger i förskolan. 
  

En förskola för alla 
  
För att uppnå en skola för alla som Tornberg (2006) menar har varit med som mål i 
grundskolan sedan 1980 bör arbetet börja i förskolan. Det är i förskolan som grunden 
läggs för Sveriges framtida elever. Förskollärare bör av den anledningen genomgående ha 
ett inkluderande förhållningsätt och utgå från en förskola för alla barn och att alla barn 
har samma rättigheter samt skyldigheter. Enligt Lpfö 98 (2010) är förskolans uppdrag att: 
 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 
som möjligt. (s.6) 

 
Det är därmed förskollärarnas uppgift att anpassa verksamheten för att den ska kunna 
fungera på ett tillfredställande sätt för alla barn. Målet blir en förskola för alla, ett arbete 
som sen ska fortsätta upp i förskoleklass och vidare i grundskolan. För att nå detta mål 
visar vår studie att det finns behov av specialpedagogik och specialpedagoger eftersom 
förskollärarnas kompetens inte alltid räcker till för att upprätthålla en förskola för alla. 
Björck-Åkesson (2009) menar att om pedagoger tidigt upptäcker problematik och att 
förskolan i ett tidigt skede sätter in resurser kan det utifrån ett långsiktigt perspektiv 
förbättra för det enskilda barnet ju tidigare resursen sätts in. Det viktiga är att följa upp 
insatsen som eventuellt kan vara ett samarbete med specialpedagogen under hela 
skolgången. Annars är risken att det arbetet som gjorts under barnets år i förskolan inte 
tas tillvara i skolan och barnets problematik uppstår åter igen. Alltså för att möjliggöra en 
skola för alla bör arbetet börja på ett tidigt stadium med en förskola för alla och för att 
möjliggöra detta bör förskolan och skolan genomsyras av ett specialpedagogiskt 
förhållningsätt.  
 
Som tidigare beskrivits i resultatet beskriver de flesta av förskollärarna komplikationerna 
som kan uppstå i ett specialpedagogiskt arbete, att arbetslaget inte är eniga i 
förhållningssätt eller arbete. Något som vidare återkommer i deras beskrivningar är även 
hur de med hjälp av ett specialpedagogiskt perspektiv i arbetslaget kan leda utveckling 
inom arbetslaget. Persson (2008) belyser att specialpedagogen i samverkan med rektorn 
ska fungera som en säkerhet för att verksamheten är till för alla barn. Specialpedagogens 
ansvar är också att utveckla arbetslagets arbetssätt, detta för att alla barn ska erbjudas en 
god lärandemiljö och om specialpedagogen arbetar med arbetslaget innebär det att 
kvaliteten på deras arbetssätt gentemot barnen utvecklas. Vidare beskriver Persson att en 
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av de viktigaste hörnstenarna i en specialpedagogs arbete är att vara en kompetent 
handledare i form av samtalspartner och rådgivare, både för pedagogerna i verksamheten 
men också för föräldrarna. Förskollärarna i vår studie lägger vikt vid pedagogiska 
diskussioner och det konkreta arbetet med sin specialpedagog i diskussionen om 
utveckling för deras arbetssätt och tänk. Som vi tidigare beskrivit menar Lansheim (2010) 
att specialpedagoger som har sin bakgrund inom förskolan är positiva till handledning. 
Används då handledning som verktyg kan det innebära att som vårt resultat visar på 
resulterar i att verksamheten genomsyras av ett specialpedagogiskt förhållningsätt. Det 
gynnar alla barn i förskolan eftersom verksamheten får ett relationellt synsätt och 
förskollärarna ser på hela sin verksamhet. Därmed inte bara på det enskilda barnets 
förutsättningar och svårigheter och utifrån det kategoriska synsättet försöka kompensera 
barnets individuella svårigheter.   
 

Förskollärarnas beskrivning av specialpedagogik 
  
Studien visar att specialpedagogik beskrivs som en pedagogik som används när 
förskollärarna behöver stöd utifrån när den “vanliga” pedagogiken inte räcker till. 
Förskollärarna i vår studie förklarade alltså begreppet specialpedagogik på samma sätt 
som Persson (2008) förklarar. Frågan blir då vilken teori förskollärarna utgår från när de 
gör sin bedömning av situationer. Utgår förskollärare ifrån ett kompensatoriskt perspektiv 
används metoder för att kompensera barnets tillkortakommanden, alltså läggs problemet 
på barnet och det är barnet som ska åtgärdas. Detta förhållningssätt är specialpedagogiskt 
eftersom resurser läggs som inte tillhör den “normala pedagogiken”. Används istället det 
kritiska perspektivet läggs resurserna på att förändra verksamheten och inte barnet. Det är 
alltså verksamheten som inte möjliggör framsteg och framgång för barnet och det är där 
resurserna bör läggas. 
  
Vår studie visar att det perspektiv våra förskollärare använder sig av även om de inte 
själva var medvetna om, det var dilemmaperspektivet (Nilholm 2003). Alltså dilemman 
uppstår och ibland går det inte enbart att ha ett kritiskt perspektiv och endast göra 
förändringar i verksamheten. Istället kanske förskollärare förändrar en del i verksamheten 
men även ålägger barnet att göra förändringar. Här kommer ofta åtgärdsprogram in som i 
våra respondenters verksamheter inte kallas åtgärdsprogram utan istället handlingsplaner. 
När förskolan upprättar ett åtgärdsprogram innefattar det ofta förändringar som ska ske 
på individnivå i enlighet med det kompensatoriska perspektivet. Det kan också innehålla 
förändringar i verksamheten dvs. det kritiska perspektivet blir det per automatik ett 
dilemma perspektiv om båda perspektiven används eftersom det inte alltid finns en 
lösning utan i varje situation uppstår det dilemman som ska lösas och det kan göras på 
olika sätt. Vi anser att det bästa är om pedagoger alltid utgår från ett kritiskt perspektiv 
och inte lägger problemet hos barnet men är medveten om dilemmaperspektivet för att 
alltid hitta den bästa lösningen i varje unik situation. Detta anser vi eftersom det 
kompensatoriska perspektivet skuldbelägger barnet i stor utsträckning vilket är negativt 
och det kompensatoriska perspektivet tar även bort mycket av förskollärarnas ansvar.     
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Förskollärares förväntningar på specialpedagogen 
  
Vår studie visar att förskollärarnas förväntningar på specialpedagogen inte är något 
specifikt utan förskollärarna beskriver istället hur specialpedagogen arbetar och hur 
specialpedagogen arbetar i verksamheten. Denna beskrivning är i stort positiv och ofta 
var beskrivningarna av specialpedagogerna såpass positiva att vi kan urskilja att de är 
imponerade av deras spetskompetens. Detta kan vi urskilja bl.a. genom att de berömmer 
specialpedagogerna mycket och att deras önskan är mer tid med specialpedagogen. 
Studien visar också att specialpedagogers kompetens är önskvärda i förskolan. 
Respondenterna beskriver att de har bra erfarenheter av specialpedagoger och det finns en 
uttalad önskan av mer kunskap inom ämnet. Respondenterna utrycker också en önskan 
om mer handledning och mer tid med specialpedagogerna. Alltså är det viktigt att belysa 
vikten av specialpedagogik i förskolan och inte bara utifrån förskolans syn utan också 
utifrån ett samhällsperspektiv. 
 
Arbetslaget i förskolan ska “ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 
svårigheter av olika slag” (Lpfö 98 , 2010, s.11). För att arbetslaget ska kunna ge stöd och 
stimulans till de barn som de anser befinner sig i någon form av svårighet måste 
pedagogerna också ha bedömt att svårigheten existerar. I en bedömning finns många 
aspekter som blir avgörande, exempelvis om en svårighet existerar och sedan hur den 
hanteras. Specialpedagogik och specialpedagog är i allmänt sammankopplat med 
situationer då den “vanliga” pedagogiken inte räcker till utan kopplas ofta in då 
pedagogerna behöver stöd i deras pedagogik att hantera olika typer av situationer. 
Specialpedagogik är ett mångfacetterat område som har många olika definitioner. Synen 
inom specialpedagogik förändras och utvecklas i takt med de paradigm som råder. 
Persson (2008) belyser att det aktuella paradigmet kring synen på människor i behov av 
särskilt stöd i samhället i stort påverkar hur synen är i skolan/förskolan. Finns ett 
tillåtande klimat i samhället där viljan är att alla ska kunna få vara med och delta utifrån 
sina egna förutsättningar ger det effekt på hur det prioriteras i de olika pedagogiska 
verksamheterna. Persson utgår alltså inte bara utifrån ett individ- och 
organisationsperspektiv när han diskuterar hur arbetet utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv formas utan också från ett samhällsperspektiv. Även om förskollärarna har 
mycket positiva erfarenheter och önskar mer tid med specialpedagoger med anledning av 
att de ser att tillgång till specialpedagogisk kompetens är viktigt för verksamheten måste 
det även prioriteras hos politikerna. Ser samhället vikten av att alla människor ska få det 
stöd de är i behov av fördelas resurserna där, men anser politikerna att sparkrav m.m. är 
viktigare läggs inte samma resurser. Assarsson (2007) menar att trender inom 
specialpedagogiken har direkta kopplingar till hur socialpolitiken utvecklas. Finns det 
trender inom samhället att inkludering ska prioriteras istället för segregering visas detta 
även inom skolan/förskolans värld. Enligt Assarsson (2007) är samhället öppet för ett 
inkluderande förhållningsätt nu och det resulterar i ett relationellt synsätt i 
verksamheterna. Därmed blir det viktigt att som Persson (2008) menar även ha ett 
samhällsperspektiv för att vara medveten hur socialpolitiken ser ut just nu och hur det 
påverkar skolan. Vi anser att det är viktigt att ha en medvetenhet eftersom det vi tar 
förgivet i vardagen och i samhället ifrågasätter vi inte i samma utsträckning.  Men det är 
viktigt att alltid ifrågasätta och alltid se på sin verksamhet kritiskt för att inte hantera 
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situationer på rutin. Förskollärare bör se om deras verksamhet genomsyras av ett 
relationellt synsätt kontinuerligt för att säkra upp en god verksamhet. 
 

Specialpedagogik i det vardagliga arbetet 
	  
Återkommande i förskollärarnas beskrivningar är att förskollärarna ofta lägger vikt vid 
att beskriva att det centrala i ett specialpedagogiskt arbete är att kunna möta alla barn, att 
kunna utifrån deras kompetenser eller med stöd av specialpedagog utveckla deras 
verksamhet för att möta alla barn. Persson (2008) beskriver att specialpedagogisk 
grundkompetens innebär bl.a. att lärare kan “förstå och reflektera över de pedagogiska 
konsekvenser av elevens svårigheter och veta var stöd och experthjälp kan fås. Detta 
innefattar också att kunna motivera och argumentera för skärskilda stödåtgärder då 
sådana behövs” (s.108). Författaren belyser att alla lärare, oavsett vilken verksamhet 
inom skolväsendet de arbetar inom behöver ha denna specialpedagogiska 
grundkompetens. Persson beskriver den också som “fördjupad pedagogisk kompetens att 
möta alla elever.” (s.108). Som vi resonerar finns mycket specialpedagogiska 
tillvägagångssätt och förhållningssätt i en vardaglig verksamhet. Det är pedagogernas 
kompetenser, förhållningssätt och tillvägagångssätt som utgör den pedagogiska 
verksamheten som i sin tur ska vara präglad av sin barngrupp. Vi tror att ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt är väsentligt att utveckla i dagens 
förskoleverksamhet. Förhållningssättet bör vara något som ständigt utvecklas, dels utan 
en specialpedagogs handledning och dels med. När vi skriver utan specialpedagog menar 
vi att pedagoger i ett arbetslag har ofta flera och olika kompetenser, att en upplevd 
svårighet kan hanteras genom att pedagogerna i arbetslaget belyser, reflekterar, resonerar 
och varierar tillvägagångssätt utifrån sina egna kompetenser. Läroplanen förmedlar 
uppdraget, värdegrunden, mål och riktlinjer på ett sådant sätt att vi anser att 
specialpedagogik reproduceras i den vardagliga och “vanliga” pedagogiken, där 
pedagogernas ansvar är att utgå från varje barn och deras bästa. En del av förskolans 
uppdrag som tydliggör den det synsättet är att: 
  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas 
så långt som möjligt.(Lpfö 98 , 2010, s.5) 

 
En av förskollärarna i studien uttrycker sin uppfattning om arbetet i arbetslaget utan 
specialpedagog så här:  
 

”Det är ju viktigt det här med personalgruppen att det är ju inte alltid vi har 
specialpedagogen med oss utan vi kommer ju på en hel del själva också 
givetvis i personalgruppen men ibland kör man ju fast och man känner att 
det här behöver vi ha lite extra stöd.” (Kim) 

 
Det vi kan se i flertal av beskrivningarna är att förskollärarna förklarar att pedagogerna i 
arbetslaget arbetar för att inkludera alla i verksamheten, ett relationellt synsätt där vikten 
av allas deltagande och välbefinnande står i fokus. Vi anser att det är viktigt att 
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pedagoger i förskolan får ta del av specialpedagogiska perspektiv och inser att de också 
arbetar med det och inte bara vid vissa situationer och tillfällen.  
 

Metoddiskussion 
  
Vi anser att med våra kvalitativa intervjuer fick vi det som studiens föreliggande syfte 
var, vi ville ta del av förskollärarnas beskrivningar och därför lämpade sig metoden väl. 
“Konsten att intervjua lär man sig genom att utföra intervjuer, och kvaliteten hos 
intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras.” (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s.33) Som författarna beskriver ligger vikten i vilken kunskap som 
reproduceras, vi märkte att intervjuernas kvalitet blev märkbart bättre efter varje intervju 
som gick.  
 
Vi gjorde ett bekvämlighetsurval vilket också fick betydelse för studien genom att vi 
märkte att vi valt pedagoger som vi hade liknande förhållningssätt med. Förskollärarna 
var i många beskrivningar väldigt snarlika med våra definitioner av specialpedagogik och 
specialpedagogens roll. Konsekvensen av detta blev att vår studie bekräftade mycket av 
våra förväntningar. Hade vi gjort en större studie i ett större geografiskt område hade 
troligtvis studiens resultat sett lite annorlunda ut. Vi hade kunnat ha ett mindre styrt 
bekvämlighetsval och skickat till olika rektorer i kommunens område för att kanske få 
fler varierade svar. Det relationella synsättet genomsyrade de flestas beskrivningar. 
 
Vi borde inte ha tolkat vårt empiriska material som tillräckligt eftersom respondenternas 
diskussioner var snarlika. Vi borde ha sett nackdelar i att vi endast fått positiva 
erfarenheter från våra respondenter och inga negativa. Hade vi valt att genomföra fler 
intervjuer hade vi troligtvis fått en större bredd och en större variation på erfarenheterna. 
Vi gjorde dock bedömningen under genomförandets gång att det empiriska materialet var 
tillräckligt för vår studie. I efterhand borde vi tolkat det empiriska materialet som 
knapphändigt och genomfört fler intervjuer. 

Fortsatt forskning 
	  

Vi hade tyckt att det var intressant att göra en bredare studie som skulle kunna kartlägga 
fler förskollärares och även barnskötares syn på specialpedagogik och specialpedagogens 
arbetssätt. Vi tycker det är av vikt att pedagoger utvecklar ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt och är medvetna om vilket perspektiv de har sin utgångspunkt i.  
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Bilaga 1 
 
 
Missivbrev 
 
Hej! Våra namn är Emeli Elfgren och Kristin Norrström och vi är två studenter från 
lärarprogrammet på Högskolan Väst med inriktning mot förskolan. Vi kommer nu under 
en tioveckorsperiod skriva en c-uppsats som kommer handla om förskollärares syn på 
specialpedagoger och samarbetet med dem samt syn på specialpedagogik. Som blivande 
förskollärare anser vi att det är intressant att veta hur ni upplever arbetet tillsammans med 
specialpedagoger idag. Vi anser att era erfarenheter kring vårt forskningsområde kommer 
vara värdefullt att ha med i vår framtida yrkesroll. 
 
Vi har valt att använda oss av enskilda intervjuer som metod i vår kvalitativa studie och 
därför behöver vi er förskollärares hjälp genom att vi får intervjua er och ta del av era 
tankar, synsätt samt funderingar kring detta ämne. Våra intervjuerna kommer ske enskilt 
och vi beräknar att det kommer ta ca 60 minuter. Vi kommer med hjälp av 
ljudupptagning spela in intervjuerna och sedan transkribera dem. All information om 
både er och det ni säger vidare i intervjun kommer behandlas anonymt i studien. Att delta 
i vår studie är självklart frivilligt och ni har möjlighet att bryta ert deltagande när ni vill 
under intervjuns gång om ni önskar. Om ni skulle vara intresserade av att ta del av vår c-
uppsats kan vi med glädje skicka en kopia till er som önskar. Uppsatsen beräknas vara 
klar i februari 2012.  
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
Emeli Elfgren & Kristin Norrström 
0735-55 58 80 & 0735-32 16 86 
emeli.elfgren@student.hv.se & kristin.norrstrom@student.hv.se  
Handledare: 
Ingrid Granbom 
ingrid.granbom@hv.se   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   2	  

 
Bilaga 2 
 
 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 
3. Hur gammal är du? 

 
4. Vad är specialpedagogik för Dig? 
5. Hur arbetar man med specialpedagogik på Din förskola?  
6. Har du några funderingar på hur man skulle kunna utveckla det 

specialpedagogiska arbetet i din verksamhet, isåfall på vilket sätt?  
7. Har du någon gång upplevt att det är svårt att arbeta specialpedagogiskt? 

 
8. Vad har du för erfarenhet av specialpedagogen i förskolan? 
9. Vilken erfarenhet har du av ett samarbete med specialpedagoger?  
10. Hur skulle du vilja att samarbetet med specialpedagogen var utformat? 

 
11. För vem tycker du specialpedagogen är till för?  
12. Vilken är den viktigaste funktionen en specialpedagog har i förskolan? 

 
13. Anser du att det finns behov av specialpedagogisk kompetens i förskolan 
14. Varför anser du att det behövs specialpedagogisk kompetens i förskolan 
15. Vilka situationer anser du kan uppstå när man är i behov specialpedagogisk 

kompetens? 
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