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Abstract 
 
Denna uppsats belyser förväntningar på specialpedagogrollen samt undersöker om 
specialpedagogens tre uppdrag som undervisare, utredare och utvecklare efterfrågas. 
I litteraturdelen definieras begreppet specialpedagogik samt kunskapen om special-
pedagogrollen i handledning, kartläggning och utveckling. Förskolan är till för alla 
barn, och de bör ses utifrån ett helhetsperspektiv. Detta beskrivs i ett utvecklings-
ekologiskt perspektiv. Lärare i förskolan och skolledares yrkesroll belyses.  
   För att åskådliggöra vilka förväntningar personalen i förskolan har på specialpeda-
gogens uppdrag, har vi valt att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervju 
med lärare i förskolan, skolledare och specialpedagoger. 
   Resultatdelen visar att specialpedagogik är svårt att definiera. Kompetensen som 
specialpedagogen besitter ses som en skillnad jämfört med pedagogik. Handledning 
är för alla yrkesgrupper det viktigaste uppdraget och det som alla yrkesgrupper vill 
att specialpedagogen arbetar med. Genom den kan nya infallsvinklar, råd och idéer 
fås och ges. Skolledarna vill se mer undervisning till barnen, och specialpedagoger-
na vill undervisa samt fortbilda pedagoger i förskolan. Lärarna i förskolan efterfrå-
gar fler specialpedagoger att tillgå.  
   Vi har funnit att specialpedagogens uppdrag motsvarar de intervjuades förvänt-
ningar. Samtliga respondenter har stort förtroende för specialpedagogens kunskap.  
Lärarna vill ha mer tid till utvärdering av specialpedagogiska insatser och fler speci-
alpedagoger att tillgå. Skolledarna önskar mer enskild undervisning av barn från 
specialpedagogen. Handledning är bland de viktigaste uppgifterna, men begreppets 
innebörd behöver tydliggöras. 
 
Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, förväntningar, handledning, specialpeda-
gogik, specialpedagogrollen.  

 
                        

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

Förord 
 
Vi är två specialpedagogikstuderande som båda representerar förskolan och som har mångårig 
erfarenhet av arbete som lärare på förskola med barn i ålder ett till sex år. En av oss har också 
erfarenhet av ledningsarbete på förskola. Vi arbetar i olika kommuner. Under våra specialpe-
dagogikstudier på Högskolan Kristianstad har tankar kring vårt kommande uppdrag väckts. 
Eftersom studierna bedrivs på distans och vi samtidigt arbetar på våra ordinarie arbetsplatser 
har vi kunnat förankra våra nyvunna specialpedagogiska kunskaper i det dagliga arbetet. Detta 
har skett både i diskussioner med kollegor och i det pedagogiska arbetet tillsammans med 
barn och föräldrar. Fördelen med detta har varit att våra kunskaper har fått ytterligare dimen-
sioner och infallsvinklar. Under vårt arbete med B-uppsatsen förra läsåret fördjupade vi oss i 
skolledarens syn på specialpedagogrollen. Respondenterna representerade då ett 1-16 års per-
spektiv.  Detta arbete väckte frågor och nyfikenhet på hur den specialpedagogiska situationen 
ser ut på förskolan sett ur lärares, skolledares och specialpedagogers ögon. Vilka förväntning-
ar har dessa kategorier på det specialpedagogiska uppdraget?  Och kommer vi att kunna infria 
dessa förväntningar? 
 
Vi vill tacka våra respondenter för deras engagemang och vänlighet i samband med intervju-
erna. Våra kollegor som har fått agera bollplank och som har fått ”stå ut” med att vi ibland har 
ersatts av vikarier och ibland inte, vilket har inneburit merarbete för dem. Och våra familjer 
för deras stöd och uppmuntran när vårt tålamod kring skrivandet har varit på upphällningen. 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Linda Palla för hennes ovärderliga stöd i vårt 
arbete. Tack alla, utan er hade vi inte klarat av att slutföra detta arbete!   
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1 Inledning 
 
Följande uppsats är en studie om vilka förväntningar verksamma lärare, skolledare och speci-
alpedagoger inom förskolan har på det specialpedagogiska uppdraget. I inledningen redogörs 
och motiveras det valda ämnesområdet utifrån riktningen mot förskolan. Specialpedagogens 
uppdrag i förskolan belyses liksom barns ovillkorliga rätt till att bli bemötta utifrån sina indi-
viduella behov och förutsättningar. Studien riktas till samtliga verksamma inom förskolan.  
   Trots att speciallärarutbildningen byttes ut för femton år sedan och ersattes med den nuva-
rande specialpedagogutbildningen, som har en mera uttalad vetenskapsteoretisk tyngd och 
därmed har en tydlig specialpedagogisk forskningsanknytning, har vi i våra egna specialpeda-
gogikstudier funnit att specialpedagogen knappast har blivit de nybyggare inom skola och 
förskola som var förhoppningen Detta styrks av Malmgren Hansen (1998) som menar att ar-
bete med rådgivning, handledning eller forsknings- och utvecklingsarbete upptar en väldigt 
liten del av specialpedagogens arbete. I stället har specialpedagoger i stor utsträckning tagit 
över speciallärarens verksamhet och funktion, det vill säga i första hand arbete med undervis-
ning och kompensation av barns bristfälliga kunskaper i vissa ämnen eller färdigheter (a.a.).  
   Vi är intresserade av om det finns en intressekonflikt mellan det lärare i förskolan efterfrå-
gar av specialpedagogen och tvärt om. Kan specialpedagogen erbjuda det lärarna önskar? Vi 
har också en tanke om att ledarskapet i förskolan i stor utsträckning påverkar lärarnas inställ-
ning till både barn i behov av extra stöd och hur specialpedagogens arbetsuppgifter kommer 
att se ut.  
   I studien kommer fokus att ligga på lärare, skolledare och specialpedagoger inom förskolan. 
Inom förskolan arbetar dock fler yrkeskategorier, som exempelvis barnskötare. Denna av-
gränsning görs dels för att arbetet ska bli hanterbart och dels för att det är dessa ovan nämnda 
kategorier som har en pedagogisk utbildningsbakgrund och det är de som är ansvariga för att 
det pedagogiska arbetet fortskrider i arbetet med barnen. Förhoppningen är att studien ska 
kunna ge svar på vad en del lärare, specialpedagoger och skolledare förväntar sig angående 
det specialpedagogiska uppdraget i förskolan. 
 

1.1 Bakgrund 
 
År 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998). Genom 
läroplanen har det pedagogiska perspektivet förtydligats. Verksamheten skall utformas utifrån 
grundläggande demokratiska värderingar och avsikten är att förskolans läroplan och skolans 
läroplan skall länka i varandra utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I 
regeringens proposition 2004/05:11 kan man läsa att förskolans mål är utformade som mål att 
sträva efter och det är verksamhetens måluppfyllelse som utvärderas och inte det enskilda 
barnets resultat. 
 

Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar utifrån var och ens för-
utsättningar… Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras och utvecklas i förhållan-
de till de uppställda målen… Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger på att verksamhe-
ten skall skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklar lust och nyfikenhet 
samt en tilltro till sin egen förmåga… (a.a. s.20).   
 

I propositionen tolkas förskolans läroplan så att förskolan ska vara en förskola för alla barn 
med extra tyngd åt de barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.   
   Förutom att förskolan har fått en läroplan, så sent som 1998, har förskolan i Sverige ge-
nomgått en omfattande förändringsprocess. Syftet har varit att göra förskolan tillgänglig för 
alla barn vid tidig ålder. I skolverkets lägesbedömning (2004:249) framgår det att genom 
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införandet av maxtaxa år 2002, rätt till förskoleverksamhet för arbetssökandes barn som in-
fördes den 1 juli 2001 och för föräldraledigas barn den 1 januari 2002, samt införandet av 
allmän avgiftsfri förskola den 1 januari 2003 för alla barn från och med höstterminen det år 
barnet fyller fyra år med 525 timmar om året har antalet barn som är inskrivna i förskolan 
ökat markant. En annan effekt är att förskolans roll har stärks på så sätt att den i första hand 
är till för barnens egen skull- deras omsorg, utveckling och lärande. De pedagogiska aspek-
terna på förskolans verksamhet har kommit i fokus. I samband med denna ökning av antalet 
barn som är inskrivna i förskolan ökar även andelen barn som är i behov av extra stöd i sin 
utveckling. Som möjliga faktorer anges större barngrupper och sämre personaltäthet (a.a.). I 
regeringens proposition, Kvalitet i förskolan (Prop. 2004/05:11) kan man utläsa att barngrup-
pernas storlek i genomsnitt har ökat från år 1990 och 13,8 barn/grupp till år 2003 och 17,2 
barn/grupp samt att personaltätheten i sin tur har minskat i genomsnitt från år 1990 med 4,4 
barn/årsarbetare till år 2003 med 5,4 barn/årsarbetare.  
   Rosenqvist (Föreläsning Högskolan Kristianstad, 2005.09.02) menar att ju snävare man 
definierar pedagogik, vilket sker när resurserna är ansträngda, desto bredare måste man defi-
niera specialpedagogik. Det som är specialpedagogik på en förskola kan vara normalpedago-
gik på en annan.  
    I SOU 2004:116 kan man läsa om den framgångsrika skolan, där en faktor är att elever 
som har eller kan få problem identifieras tidigt. Specialpedagoger blir då viktiga instrument 
och de har en stark ställning. Fler lärare samarbetar och lärarna talar om våra gemensamma 
elever. Tidig upptäckt kan vara avgörande för barnets lust att lära. Även i Salamancadeklara-
tionen (2001) fastslås det att den integrerade skolans möjligheter att lyckas i hög grad beror 
på om man på ett tidigt stadium kan identifiera, bedöma och stimulera de mycket små barn 
som har särskilda undervisningsbehov. Eftersom förskolan numera utgör det första steget i 
utbildningssystemet är det mycket viktigt att de barn som riskerar att hamna i svårigheter 
tidigt uppmärksammas och får det stöd de är berättigade till. Specialpedagoger är en relativt 
ny yrkesroll inom förskolan och det finns fortfarande kommuner som inte har specialpedago-
ger verksamma inom förskolan.   
   Den tidigare speciallärarutbildningen är sedan 1990 ersatt med en specialpedagogutbild-
ning som regleras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100). I Skåne finns specialpedagogut-
bildning som leder till specialpedagogexamen vid Malmö Högskola och vid Högskolan Kris-
tianstad. Den nya specialpedagogiska utbildningen skiljer sig på några väsentliga punkter 
från den äldre speciallärarutbildningen. Den nya utbildningen har en större bredd. Den äldre 
utbildningen fokuserade på studier av olika typer av handikapp samt på det ”direkta” special-
pedagogiska arbetet med individens utveckling (Helldin, 1998). Helldin menar också att den 
nya utbildningen poängterar samverkan med andra vuxna i utbildnings- och elevvårds- och 
sociala verksamheter i kommunen. Han lyfter fram följande områden: arbetet som är inriktat 
mot vuxna kollegor i verksamheten, den vetenskapliga anknytningen i utbildningen och be-
tydelsen av att uppmärksamma den skapande verksamheten, ge kunskaper och färdigheter att 
analysera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten samt att kunna genomföra lokala 
utvecklingsarbeten.  
  Enligt följande examensbeskrivning som beskrivs i SOU 1999:63, skall studenten äga såda-
na kompetenser att han/hon kan: 
  

-omsätta och utveckla sina specialpedagogiska ämneskunskaper i pedagogisk verksamhet, 
-identifiera och beskriva faktorer som finns i skolan och samhället i stort och som orsakar 
svårigheter i individers lärande och utveckling, 
-på ett kvalificerat sätt genomföra pedagogiska utredningar av individers svårigheter på or-
ganisations-, grupp- och individnivå, 
-utforma åtgärdsprogram i samarbete mellan skola och hem, 
-utveckla skolans lärandemiljöer utifrån åtgärdsprogram och utbildningspolitiska styrdo-
kument, 
-utveckla principer och former för pedagogisk differentiering inom gruppen eller klassen, 
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-utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, föräldrar i pedagogis-
ka frågor, 
-genomföra kvalificerad uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala 
skolans utveckling mot att kunna möta behoven hos alla elever (s.208). 
 

   Inom förskolan arbetar ganska få specialpedagoger. Kan det vara så att traditionen med att 
ha ett helhetsperspektiv på barns utveckling är välgrundad inom förskolan, liksom vanan att 
arbeta tillsammans i arbetslag, vilket skapar möjligheter till diskussioner och utveckling- och 
att detta i sin tur har bidragit till synen att barns olikheter oftast faller inom det som anses vara 
normal utveckling?  
   Normell (2002) beskriver hur pedagogens roll har förändrats när samhället har förändrats. 
Pedagogen är inte längre en person som ska ”lära ut” det den själv tycker är viktigt att barnen 
ska lära sig, utan den ska följa barnen till de ställen där kunskapen finns och undanröja even-
tuella hinder för lärandet längs vägen. Dessa hinder kan vara av skilda slag t.ex. sociala, fy-
siska, emotionella eller intellektuella och just därför är det viktigt att pedagogen inte står en-
sam, utan är del av ett arbetslag där alla medlemmar har olika kompetenser och erfarenheter. 
Normell (2002) menar alltså att en ensam pedagog inte kan hitta de bästa inlärningsmiljöer för 
samtliga elever. Detta är främst gällande för grundskolan eftersom många lärare fortfarande 
arbetar ensamma med barnen till skillnad mot förskolan där vanan att arbeta tillsammans i 
arbetslag är väl grundad.  
   Om det är så att tillgången på specialpedagogisk kompetens efterfrågas i mindre utsträck-
ning på förskolan så ställer vi oss frågan om specialpedagogen behövs i förskolan och vilka av 
specialpedagogens kompetensområden som då som efterfrågas.  
 

1.2 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med föreliggande studie är att kritiskt granska vilka förväntningar verksamma lärare, 
specialpedagoger och skolledare inom förskolan har på specialpedagogers uppdrag. Vi avser i 
vår studie belysa specialpedagogens tre uppdrag: som undervisare, som utredare och som ut-
vecklare och om samtliga tre uppdrag tillvaratas och efterfrågas inom förskolan.  
 

1.3 Uppsatsens fortsatta upplägg 
 
I nästa kapitel som är det andra, redovisas litteratur och tidigare forskning som är relevant för 
studien. Det tredje kapitlet innehåller metoddelen med beskrivning av vald metod, vilka urval 
och avgränsningar som gjorts samt vilka etiska aspekter vi tagit hänsyn till och hur vi har gått 
tillväga när vi gjort vår undersökning. Därefter följer kapitel fyra med resultatet av undersök-
ningen som presenteras med text och citat från tre olika yrkesgrupper som intervjuats. I kapi-
tel fem följer diskussion och slutligen kommer kapitel sex med en sammanfattning av studien.  
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2 Litteratur 
 
Litteraturavsnittet inleds med en definition av vad specialpedagogik är, och olika perspektiv 
på specialpedagogik. Därefter presenteras specialpedagogens uppdrag och yrkesroll. Vi kom-
mer in på specialpedagogens arbetsuppgifter, handledning – åtgärdsprogram – utveckling.  
Därpå följer en beskrivning av barn i behov av särskilt stöd och alla barns rätt till förskola. 
Vidare diskuteras läraren i förskolan och dess olika egenskaper och förmågor som är viktiga i 
mötet med barn. Till sist belyses skolledares ansvar och betydelse beträffande specialpedago-
gens arbetsuppgifter. Efter litteraturgenomgången kommer problempreciseringen i tre frågor. 
 

2.1 Specialpedagogik 
 
Specialpedagogik är ett ämne av tvärvetenskaplig karaktär med inslag från bl.a. pedagogik, 
psykologi, sociologi, filosofi, medicin och socialantropologi (Atterström & Persson, 2000; 
Rakstang Eck & Rognhaug; 1995; Vernersson, 2002). Specialpedagogiska insatser kan vara 
inriktade på inlärning, habilitering och rehabilitering av människor i olika åldrar. Specialpe-
dagogiken hör hemma i ett livsperspektiv som sträcker sig från vaggan till graven. Inom spe-
cialpedagogiken i förskola och skola är man intresserad av barnens utvecklingsmöjligheter 
och de risker för en negativ utveckling som kan uppstå om barnens omgivning inte fungerar 
positivt för deras utveckling (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995). Under 1990-talet har dock 
den specialpedagogiska forskningen genomgått en snabb utveckling och det har blivit befogat 
att skilja mellan specialpedagogisk forskning och en mer renodlad handikappforskning, som 
bedrivs inom disciplinerna medicin, psykologi m.fl. Samverkan är emellertid viktig mellan de 
olika disciplinerna för att forskningen ska vara betydelsefull (Persson, 2001). Samarbete med 
andra instanser än de pedagogiska, exempelvis med kuratorer, socialsekreterare, läkare m.fl. 
är ofta nödvändigt i utvecklingsarbetet med barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling 
(Asmervik m.fl. 2001). Däremot händer det att de kan uppstå kontroverser mellan olika pro-
fessioner t.ex. mellan läkare och pedagoger där det pågår en definitionsstrid mellan pedago-
gernas (olika) tolkningar av läs- och skrivsvårigheter och de medicinska förklaringarna till 
exempelvis dyslexi. Över tid har olika professioners relativa plats i statushierkin varierat, men 
generellt kan hävdas att yrkesföreträdare inom medicin och psykologi haft större inflytande 
över kategorisering, placering och behandling av elever i skolan än pedagogerna själva (Ema-
nuelsson; Persson & Rosenqvist, 2001). I ett samhällsperspektiv är det viktigt att påpeka att 
medicin och pedagogik inte bara är vetenskapliga discipliner, utan också praktiska verksam-
heter i samhällets vardag (Haug, 1998). 
   Vårt sätt att se på människor och eventuella avvikelser hänger samman med vilka värde-
ringar och idéstrukturer som finns i samhället. Det innebär att diagnoser och problembestäm-
ningar kommer och går från en tid till en annan (Asmervik m.fl. 2001; Clark, Dyson & Mill-
ward, 1998). 
    Haug (1998) formulerar specialpedagogikens historik på följande sätt: 
 

Specialpedagogiken har, som jag ser det, av tradition haft följande generella uppgifter i sko-
lan: Att upptäcka det särartade (diagnostisera, klassificera, jämföra…), att prognostisera en-
skilda livsöden och härigenom motivera särskilda undervisningsformer, att i vardaglig prak-
tik normalisera enskilda elever med problem för att på så sätt förebygga framtida avvikelser 
både på en kollektiv och en individuell nivå, samt sörja för ordningen i normalundervis-
ningen (s.60). 
 

Förskolan och skolan är miljöer där barns svårigheter ofta uppdagas- inte för att barnen nöd-
vändigtvis är i svårigheter i alla situationer de befinner sig i utan för att systemen kräver vissa 
sätt att fungera (Tideman, Rosenqvist m.fl., 2004; Clark, Dyson & Millward, 1998). Asmervik 
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m.fl. (2001) beskriver skolan och förskolan som ”problemskapare”. De menar att dessa ska 
ses med kritiska ögon då de är tänkta att vara demokratiska tillgångar för alla men istället ma-
nifesterar många barns problem till att bli permanenta. Exempelvis kan ett beteendeproblem 
vara uttryck för brister och negativa förhållanden i skolmiljön (a.a.). 
 

Det finns barn och ungdomar som anses ha behov av specialpedagogiska åtgärder och det 
finns barn som inte anses ha sådana behov. Var gränsen dem emellan går kan i huvudsak 
förstås som en social konstruktion vars konsekvenser vi har svårt att överblicka (Emanuels-
son; Persson & Rosenqvist, 2001 s. 114). 
 

Skolorna utvecklar normer för att inkludera eller utestänga svårhanterliga elever och på lik-
nande sätt kan lärargrupper skapa negativa eller positiva attityder gentemot sådana elever. 
Utifrån detta dras slutsatsen att specialpedagogen bör vara en person som arbetar på flera plan 
samtidigt, individ-, grupp- och organisationsinriktat (Asmervik m.fl., 2001). Haug (1998) 
talar också om dessa tre nivåer där återigen det breda kompetensområdet för specialpedago-
gen fokuseras och vikten av att beakta såväl medicinska förhållanden som psykologiska, soci-
ala och organisatoriska.  
   Behovet av stöd för en elev kan växla över tid, beroende på ämne, bemötande och omgiv-
ning. Orsakerna kan finnas hos individen, i gruppen, i elevens omgivning eller i skolans orga-
nisation. Ofta är det en blandning av flera orsaker (Prop. 2001/02:14; Clark, Dyson & Mill-
ward, 1998).  
   För inte alltför längesedan användes ordet abnorm, eller det abnorma för att särskilja icke 
önskvärda beteenden från de som var önskade. I skolans värld användes begrepp som nor-
malklass och normalplan. Att normalisera till exempel människor betyder att enhetliggöra, 
standardisera, att uniformera till det önskvärda (Börjesson, 1997). Ordet norm kan dock ha 
flera betydelser. En syftar på det genomsnittliga eller det vanliga, vilket är resultat av jämfö-
relser. Men betydelsen av ordet kan också vara av moralisk natur, en föreställning om hur 
något bör vara. Normen blir ett rättesnöre där inte bara det avvikande utan också det oönska-
de kan mätas. Att normalisera människor kan betyda att standardisera till det önskvärda (a.a., 
Haug, 1998). Vad som är avvikande och vad som kan betecknas normalt kan tydas på tre 
olika sätt menar Tideman & Rosenqvist m.fl. (2004). Det första sättet kallas för statisk nor-
malitet där normalitet bedöms utifrån ett medelvärde. Man ser på det genomsnittliga, gör en 
jämförelse och utgår från att individen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt efter 
vissa förändringar i miljön. Det andra sättet att se på normalitet kallas för normativ normali-
tet och utgår från att normalitet handlar om värderingar och en strävan att uppnå det som an-
ses vara normalt eller önskvärt vid en viss tidpunkt i det samhälle individen lever. Det tredje 
synsättet benämns individuell eller medicinsk normalitet och betyder att individen är normal/ 
”frisk” d.v.s. inte är avvikande eller sjuk. Om individen är avvikande från det normala krävs 
det behandling för att uppnå normalitet. Detta skapar en ”onormalstämpel” hos individen 
eftersom den ska tränas i olika behandlande program för att bli ”normal”, diagnoser ligger 
nära till hands (a.a.). 
   Genom skolans betygssystem blir det tydligt vilka elever som inte har lyckats nå den efter-
traktade godkäntnivån. Betyget blir vägen till att sätta gräns mellan normalt och avvikande 
(a.a.). Malmgren Hansen (1998) framhåller att skolan betonar kunskapsmål och sociala mål i 
den gällande läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Betyg utfärdas dock bara i 
kunskaps- och färdighetsämnen, inte då det gäller social kompetens. Mål och bedömning är 
faktorer som utgör kriterier för elevens behov av specialpedagogiska insatser. De elever som 
inte når upp till skolans betygskriterier för godkäntnivån behöver insatser för att deras kun-
skaper ska kunna förbättras (Malmgren Hansen, 1998). 
   Införandet av läroplanen för förskolan innebär att förskolan har fått mer preciserade mål för 
verksamheten, men de är delvis gemensamma med grundskolans mål. En viktig skillnad är att 
inom förskolan finns inte uppnåendemål, som betyg, utan endast strävansmål, där målen foku-
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serar på verksamhetens processer (Utbildningsdepartementet, 1998). Läroplanens tyngdpunkt 
ligger på barns möjligheter till att utveckla sin lust, nyfikenhet och en tilltro till sin egen för-
måga, inte att uppnå en viss kunskapsnivå vid en viss tidpunkt. Förskoleverksamheten har i 
sitt uppdrag en social dimension. Hit hör att bidra till trygga och goda uppväxtvillkor för alla 
barn, att utjämna skillnader för olika bostadsområden och miljöer genom en medveten resurs-
fördelning och inte minst att ge barn som är i behov av särskilt stöd, det stöd de behöver 
(Prop. 2004/5: 11).  
   Skälen till specialpedagogiskt stöd i förskolan kan alltså variera. I Lpfö 98 (Utbildningsde-
partementet, 1998) kan man läsa om förskolans uppdrag, som överensstämmer med skolla-
gen:  
 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar (s.8).  
 

2.1.1  Perspektiv på specialpedagogik 
 
Ett pedagogiskt dilemma är att elever/barn är olika, men ska ha liknande kunskaper, och den 
stora utmaningen är utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt på vilket sätt förskolans och 
skolans personal hanterar det faktum att elever/barn har olika förutsättningar och erfarenheter 
(Rosenqvist, Föreläsning 2005.09.02).  
   Nilholm (2003) beskriver att den specialpedagogiska verksamheten har inneburit ett urskil-
jande av det onormala och att detta urskiljande har legat till grund för kritik just mot den spe-
cialpedagogiska verksamheten. Denna negativa definition, definierar specialpedagogiken till 
vad den inte är istället för det den är.  
  

Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och är 
således intimt förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den 
vanliga undervisningen. Skolan står ju inför det faktum att barn är olika i flera avseen-
den. Att specialpedagogiken skulle ha en negativ definition understryks också av det 
faktum att vad vi har svårt att se vad som är gemensamt för de olika grupper som är fö-
remål för specialpedagogik, mer än att de anses avvikande från någon form av normali-
tet (a.a. s.10). 
 

Specialpedagogikens positiva sida, som har dominerat retoriken kring densamma, är att i just 
urskiljandet d.v.s. identifieringen av olika grupper har dessa kunnat erbjudas det stöd och de 
resurser som gynnar dem (Nilholm, 2003).  
   Integreringsidén uppstod som en konsekvens av den debatt om normalisering av förhållan-
den för människor med funktionshinder som växte sig stark under 1960-talet. I samband med 
1968 års omsorgslag blev de psykiskt utvecklingsstörda barnen i förskoleåldern uppmärk-
sammade och från denna tid kan ses en ökad integrering av dessa barn, liksom av barn med 
andra funktionshinder i den kommunala förskolan (Rabe & Hill, 1990). När resultatet av in-
tegreringen av dessa barn i förskolan skulle utvärderas visade det sig att integreringen inte 
hade varit så gynnsam som man hade hoppats på, om man nu avsåg att integreringens syfte 
var att skapa ett socialt gynnsamt utvecklingsklimat. Det visade sig att åtta av tio av de integ-
rerade barnens kontakter bestod av samspel med någon vuxen trots att miljön de befann sig i 
bestod av 80 % barn. En integrerad segregering hade skapats. Tänkbara faktorer till att detta 
fenomen uppstod är att integreringstanken inte var särskilt väl förankrad i de olika personal-
kategorierna. Barnet var mycket av sin tid på förskolan tillsammans med sin assistent eller 
träffade andra vuxna från exempelvis habiliteringen. Denna assistent, som inte hade någon 
kontakt med de övriga barnen bekräftade i dessa barns ögon att barnet var avvikande (a.a.). 
   Fram till en bit på 1990-talet talades det om integration av barn med funktionshinder, men 
det begrepp som numera är vanligast är ”inclusion” som närmast skulle kunna översättas med 
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”inkludering”. Det främsta skälet mot att använda integrering är att man vill säga något nytt 
med inkludering. Integration associeras till att sammanföra något som redan är segregerat, 
uppdelat, medan inkluderingsbegreppets ursprung kommer ifrån tanken om mångfald, där 
mångfalden utgör en naturlig del av skolans organisation (Nilholm, 2003). Inkluderingsbe-
greppet kommer då att handla om hela skolans betydelse för det enskilda barnet. Förändring 
av skolmiljön blir då inte främmande för anpassning till olika elevers olikheter (Clark, Dyson 
& Millward, 1998). 
   Haug (1998) tar upp begreppen segregerande- respektive inkluderande integrering. Skolan 
har av tradition använt sig av den segregerande integreringen då den är specialundervisning-
ens ursprung. Det viktigaste är att finna den optimala miljön för barnet och i arbetet med att 
finna denna rådfrågas ofta specialister vilkas yttranden och diagnoser ofta blir avgörande för 
vilken miljö som väljs som den bästa för barnet. Svårigheterna förläggs hos barnet och inte i 
miljön och skillnaden mellan vanlig undervisning och specialundervisning blir stor. Den in-
kluderande integreringen betyder att undervisningen sker i den klass som barnet är inskrivet. 
Demokratibegreppet att alla ska få delta efter sin förmåga liksom att olikheter ses som till-
gångar är viktiga argument för denna integreringsform. Här upphävs skillnaden mellan vanlig 
undervisning och specialundervisning. Alla lärare ska kunna undervisa alla elever. Haug 
(1998) menar att problemet ligger i skolans konstruktion vilken som den ser ut nu inte möj-
liggör för samtliga elever att fungera där på bästa sätt. Han förordar en demokratisk, delta-
garstyrd skola där olikheter utgör en viktig förutsättning för arbetet. I sin granskning av da-
gens skola kommer Haug (1998) fram till att specialpedagogiska lösningar till övervägande 
del ses som ett uttryck för den ”vanliga” skolans misslyckande. Som exempel nämns fortsatt 
segregering av vissa grupper, särskilt barn med utvecklingsstörning och en vidare ökning av 
särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av extra stöd. 
   I förskolans läroplan fastslås att verksamheten i förskolan skall bedrivas under demokratis-
ka former. En förutsättning för en god lärandemiljö för barnet är ett gott självförtroende, en 
god självkänsla och lust till att lära sig nya saker, motivation. Alla barn har behov av att bli 
sedda och en trygg miljö skapar möjligheter till personlig utveckling. I förskolan skapas för-
utsättningar för grunden till det livslånga lärandet, inte bara det lärande som senare kommer 
att betygsättas i skolan, utan också respekten för varandra och varandras olikheter. I försko-
lan möts barn med olika förutsättningar och lusten att söka kunskap bl.a. genom leken ut-
vecklar barnens identitet och skapar trygghet (Utbildningsdepartementet, 1998). 
    Helldin (1998) menar att specialpedagogikens huvudparadox är att specialpedagogiken bör 
verka för sitt eget avskaffande.  Han anser att samarbete mellan pedagoger är grunden för 
förändring och det enda som kan avvärja segregering. Vernersson (2002) anser att viktiga 
faktorer i ett inkluderande perspektiv är lärarens roll och förhållningssätt liksom lärarens atti-
tyd till elever i behov av stöd. Den senare kan vara direkt avgörande för om eleven inkluderas 
eller exkluderas. Vilken attityd en lärare har beror på en mängd olika faktorer, t.ex. vilka 
resurser som finns, vilka kunskaper läraren har och vilka tidigare erfarenheter som finns 
(a.a.).  Normell (2002) menar att det också kan vara avgörande vilken pedagogisk skicklighet 
läraren besitter om segregation ska kunna motverkas. Det finns en risk att elever från resurs-
starka miljöer inte kommer att möta elever från miljöer med brist på resurser utan att de 
förstnämnda kommer att föredra att gå i friskola. Därmed skapas segregation och isolering.  
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2.2 Specialpedagogens uppdrag och roll 
 
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning för förskollärare, fritidspedagoger och grundskollä-
rare har funnits sedan 1990, och ersatte speciallärarutbildningen som då upphörde. Den nya 
utbildningen har sin upprinnelse i en förändrad syn på specialpedagogik i skolan. Barn i be-
hov av särskilt stöd ska få det i sin ordinarie grupp eller klass. Förskolans verksamhet skall 
anpassas till olika barns förutsättningar, kunskaper och behov. Genom specialpedagogutbild-
ningen förväntas specialpedagogen ha tre grundläggande funktioner, nämligen som undervisa-
re, utredare och utvecklare. Yrkesuppgifterna ska utföras på tre nivåer: individnivå, gruppnivå 
och organisatorisk nivå (SOU 1999:63). Behovet av specialpedagogisk kompetens tycks ha 
ökat till följd av att allt fler barn/elever uppvisar diffusa och svårtolkade problem (Byström & 
Nilsson, 2003). 
   Vidare förväntas specialpedagoger arbeta med kvalificerade pedagogiska uppgifter, som 
kartläggning/utredning och observationer samt utforma åtgärdsprogram utifrån barnets kun-
skaper, erfarenheter och behov. Därigenom får specialpedagogen en betydelsefull funktion i 
skolans kvalitetsarbete, i uppföljning och utvärdering av skolans mål- och resultatstyrning 
(a.a.).  
   Specialpedagoger förväntas ta ett långtgående och värdefullt ansvar för det speciellt krävan-
de elevvårdsarbetet. För att specialpedagogrollen ska vidareutvecklas krävs en medveten stra-
tegi från specialpedagogen och framförallt från skolledningen (Liljegren, 2000). I specialpe-
dagogens ansvar ligger att tillsammans med rektor utveckla kvalitén i det inre arbetet, så att så 
god lärandemiljö som möjligt erbjuds alla barn. Grundkompetensen ligger i att förstå och re-
flektera över de pedagogiska konsekvenserna av barns svårigheter och veta var stöd och ex-
perthjälp kan fås. Specialpedagogisk kompetens ställer höga krav på flexibilitet. En viktig 
uppgift är att vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare åt personal och föräldrar. Speci-
alpedagogen ska också kunna arbeta nära arbetslaget, då kan det handla om kartläggning och 
analys för att utveckla arbetssätt med utgångspunkt i den enskilde elevens behov. Det kan 
t.ex. vara upprättandet av åtgärdsprogram (Persson, 2003). I SOU 1999/2000:135 står att varje 
lärare bör kunna svara för att varje barn som behöver särskilt stöd och hjälp både får rätt sorts 
hjälp och i tillräcklig omfattning. Detta förutsätter bl.a. samarbete med specialpedagoger.  
  För att nå ut till alla barn i behov av särskilt stöd, behöver specialpedagogen utveckla den 
konsultativa rollen. Det bidrar generellt till att öka kompetensen om barn/elever i behov av 
särskilt stöd. Specialpedagogen kan tillföra viktig kompetens och nya perspektiv till skolled-
ningen och centralt i kommunen. Redan i planeringen och organiseringen av verksamheten 
och resursfördelningen kan specialpedagogen bidra med viktiga perspektiv (SOU 1998:66). 
En annan viktig uppgift är att dokumentera förskolans arbete med barn i behov av särskilt 
stöd.  Förskolor och skolor är ofta ovana vid att dokumentera sina erfarenheter. Det kan skapa 
brister i överförandet av kunskap såväl generellt som inom verksamheten (a.a.). 
    Många kommuner har tvärprofessionell samverkan. Där samverkar olika yrkeskompetenser 
i resursteam/stödteam t.ex. psykolog, logoped och specialpedagog i arbetet med barn i behov 
av särskilt stöd och till stöd för förskolepersonalen. Det är viktigt att kommunerna har en klar 
överenskommelse för ansvarsfördelning och samarbetsformer för verksamheten i stödteamet. 
Teamet kan erbjuda konsultation, handledning eller göra utredningar. Erfarenheterna av stöd-
team är mycket goda (Hellström, 1993; Vernersson, 2002). Ofta behövs olika professioners 
infallsvinklar för att belysa problematiken och för att komma fram till de bästa åtgärderna för 
barn i behov av särskilt stöd. I samverkan är det viktigt att de olika professionerna är tydliga 
med sin yrkeskompetens och kompletterar varandra, så det leder till en klar rollfördelning 
(Drugli, 2003).  
  Enligt Helldin (2003) har specialpedagogen en svag yrkesstatus i samhället, och har därige-
nom svårt att hävda sig. Specialpedagogiken har en svag teoriförankring och saknar akade-
misk tradition som andra yrken förfogar över. Specialpedagoger har en mångdimensionell och 
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oklar yrkesroll, som är utsatt för en mängd motstridiga förväntningar. Utan yrkeskriterier för 
specialpedagoger är det svårt att hitta en yrkesposition. På kommunal- och ledningsnivå krävs 
kunskapstydlighet och tydlig yrkesidentitet. På arbetsplatsen i arbetet kring barnen krävs sam-
arbetsförmåga, normativ likhet och samhörighet (a.a.). Malmgren Hansen (2002) beskriver att 
den nya yrkesrollen som specialpedagog, med uppgift att förändra, har haft svårt att få ge-
nomslag. Examinerade specialpedagoger ger uttryck för hjälplöshet när de återvänder till fäl-
tet. Malmgren Hansen (2002) efterlyser en anda av aktörskap hos specialpedagogerna för att 
skapa en plattform att marknadsföra yrket från. Enligt Byström och Nilsson (2003) har speci-
alpedagogen ett ansvar att själv tydliggöra sin kompetens, både gentemot sig själv och mot 
verksamheten. Det är ytterst få som jobbar med specialpedagogiska uppdrag som skolutveck-
lare och forskare. Många specialpedagoger upplever en ”passiv” hållning från rektor/ledning 
(a.a.). 
   Att vara specialpedagog innebär en balansgång. Rollen kräver engagemang och intresse för 
det som ryms inom ämnet. Det innebär också en vördnad och respekt inför de krav och utma-
ningar arbetet rymmer, vilket också innebär att veta när andra specialister ska kopplas in 
(Asmervik, 2001).  
 

2.2.1  Handledning – konsultation 
 
Efterfrågan på handledning har ökat kraftigt enligt Normell (2002). Samhället har förändrats 
och så även pedagogrollen. Pedagoger måste idag söka allt fler svar inom sig själv. Den egna 
viljan eller förmågan uppmuntras idag. Förut gällde lydnad och anpassning. Familjemönster, 
yrkesroller och gemensamma traditioner var en självklarhet, vilket innebar få funderingar om 
självbestämmande och självförverkligande. I dag uppskattas egenskaper som effektivitet, flex-
ibilitet och kreativitet. 

 
Handledning ger utrymme för reflektion och lärande. Den som deltar i handledning kan 
själv få erfara berättelsens och bekräftelsens betydelse. Handledning är dessutom menings-
skapande (a.a. s. 79). 
    

Drugli (2003) menar att varje förskola bör ha rutiner för hur oron kring barns situationer och 
för hur stöd till kolleger ska ges. Handledning kan vara helt nödvändig både för att ta hand om 
personal som har en svår arbetssituation och för att säkerställa den professionella kvaliteten i 
arbetet. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd ställs förskolepersonalen inför många pro-
blemställningar som måste bearbetas på ett professionellt plan. Det är viktigt att personal som 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd får det stöd som behövs så att de i sin tur kan stödja 
barnet. Syftet med handledning är bl.a. att öka medvetenheten om det egna beteendet och för-
hållningssättet till barnet och dess familj. Handledning bör leda till kompetenshöjning som ger 
ökad insikt om barn i behov av särskilt stöd (a.a.). 
   I handledning kombineras utveckling av den enskildes yrkesmässiga kompetens med ut-
veckling av kvalitén på hur de konkreta arbetsuppgifterna utförs. Utgångspunkten är den en-
skilda lärarens upplevelse av sitt problem eller dilemma. Handledning är en form av profes-
sionellt samtal i syfte att hjälpa till att lösa arbetsuppgifter på ett bättre sätt, det är en speciell 
lärprocess som ska hjälpa till att höja yrkeskompetensen och att använda personliga resurser 
bättre (Andersson & Weiss, 2002). 
 

Handledning är en kontraktsmässig, tidsbestämd, problemutredande och handlingsutveck-
lande lärprocess där en yrkeskompetent person hjälper en annan med att integrera problem-
ställningar, kunskaper, och inställningar så att han eller hon kan handla mer kvalificerat ut-
ifrån yrkets metoder och arbetsuppgifter (a.a. s. 15). 
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Grupphandledning är igångsättandet av processer mellan kolleger i syfte att ge den enskilde 
möjligheter att utveckla och höja kvalitén på sin yrkesutövning. Likaså är handledning en 
process som handlar om att synliggöra hur den person som blir handledd förhåller sig till upp-
levelser och reaktioner (Andersson & Weiss, 1994). Handledning sker under lång tid och be-
traktas som en mötesplats där personer själva ska komma till insikt om hur problemet ska lö-
sas. Handledning av pedagogiskt verksamma, då det är läraren själv som ska lyfta det som ska 
diskuteras och reflekteras över i grupp, kan ta två olika riktningar. Den ena är där handled-
ningen fokuserar på tänkande om den egna verksamheten. Målet blir då en förståelse om 
verksamheten.  Den andra riktningen är att handledningen fokuserar på handlingen i den egna 
verksamheten som prövas och omprövas. Målet är då att förändra i praktiken utifrån observe-
rade behov. Handledningens övergripande syfte är att bidra till yrkesmässig tillväxt och ut-
veckling (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). 
 

Målet för handledning är en ökad professionalitet hos pedagoger och en möjlighet till ökad 
självinsikt för individen (O. Wahlström, 1996 s.80). 
 

Det är viktigt att klargöra förväntningarna på handledning. Förväntningarna på varandra, vad 
de olika parterna representerar och vilka kunskaper som tillförs mötet. Att klargöra handledar-
rollen är viktigt för att kunna möta förväntningar som både är uttalade och outtalade i mötet. 
De vanligaste formerna är att handledaren är undervisare, rådgivare, utmanare och teoretiker 
(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). Handledarens uppgift är att skapa en arbetsge-
menskap där utveckling kan ske (O. Wahlström, 1996). Förväntningarna på handledaren kan 
vara stora och därmed blir förväntningarna också höga på vad de kan åstadkomma. En vanlig 
förväntan från lärare är att handledaren ska inspirera, ge kickar och aha-upplevelser samt 
lyssna till lärarens intresse och behov (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). 
   Bladini (2004) och Sahlin (2005) har gjort varsin avhandling där de undersökt hur special-
pedagoger arbetar med att föra handledningssamtal. Båda två beskriver den handledande 
funktionen som otydligt beskriven och i behov av utveckling. I examensbeskrivningen står att 
specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner. En tolkning som Sahlin (2005) gör 
kan vara att handledarpositionen var dåligt förberedd genom att den var odefinierad då utbild-
ningen startade. 
   Handledning är inte: konsultation, arbetsledning, gruppterapi, konflikthantering, pratstund 
eller undervisning (O. Wahlström, 1996). Konsultation och vägledning sker under en begrän-
sad tid och det finns en förväntan om att personen som kontaktas har en lösning på ärendet 
(a.a.; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). 
   Handledning av grupper sker under sträng sekretess (O. Wahlström, 1996).        

        

2.2.2  Kartläggning – åtgärdsprogram 
 
Åtgärdsprogram kan omfatta alla barn som är i behov av särskilt stöd, oavsett ålder, förmågor 
eller funktionshinder. Åtgärden kan vara kortvarig eller längre beroende på barnet och/eller 
familjens behov. Barnets behov styr vilka åtgärder som sätts in (Larsson-Swärd, 1995). 
   Att formulera ett problem är första steget mot att lösa det. Utifrån en beskrivning och obser-
vationer av barnet, sätts konkreta mål för arbetet med barnet, metoder, arbetssätt och för hur 
målen ska förverkligas (Hellström, 1993). 
   I grundskole- och gymnasieskolans förordning är åtgärdsprogram en av de viktigaste stöd-
åtgärderna som åberopas i lagen. Den fastslår att åtgärdsprogram ska utarbetas av skolperso-
nalen. Förskolan omfattas inte av krav på åtgärdsprogram. I förskolan förekommer det ofta 
åtgärdsprogram, individuella planer eller planer med andra namn för barn i behov av särskilt 
stöd. Skolverket har gett allmänna råd för åtgärdsprogram för förskolan. Alla särskilda stödin-
satser som förskolan beslutar om bör dokumenteras i ett stödprogram (Skolverket, 2001).  
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   Åtgärdsprogram bör innehålla problemprecisering, beskrivning av barnets behov, mål och 
planering av åtgärder. I åtgärdsprogrammet dokumenteras de mål och ställningstagande för 
arbetet med det enskilda barnet samt vars och ens uppgifter och ansvar. Det kan också inne-
hålla information om barnets bakgrund och miljö samt uppföljning och utvärdering (Larsson-
Swärd, 1995). Bronfenbrenners ekologiska modell där olika miljökomponenter är viktiga för 
individens utveckling kan förklara utformningen av åtgärdsprogram t.ex. vid kartläggning och 
lösning av beteendeproblem i ett socialt sammanhang (Bronfenbrenner 1985, i a.a.). 
   Innan åtgärdsprogram skrivs görs en pedagogisk utredning – observation, för att öka förstå-
elsen av barnets styrkor och svårigheter i relation till barnets kunskaper, utveckling och be-
hov. Likaså genomförs utvecklingssamtal med föräldrarna innan upprättande av åtgärdspro-
gram sker. Genom en helhetsbild kan personalen bedöma barnets tillgångar och behov. Åt-
gärdsprogram ska innehålla både positiva och negativa faktorer hos barnet att bygga vidare på 
och faktorer som behöver förändras. Uppföljning och utvärdering av arbetet med åtgärdspro-
gram är väsentligt. Då insatserna och målen för barnet är uppnådda är det viktigt att se orsaker 
till resultatet och motivera nya ändringar till fortsatt utveckling (Skolverket, 2001).     
 

2.2.3  Utveckling av förskolan 
 
Förskolans arbetssätt ger bra förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd, och det arbets-
sättet ska fortgå och utvecklas. Utgångspunkten i förskolans arbete är att utifrån naturliga var-
dagssituationer knyta an till barns egna erfarenheter och kunskaper. Förskolan stimulerar och 
stödjer barns utveckling i inlärnings- och utvecklingsprocesser snarare än enskilda färdighe-
ter. Barnet är självt aktivt som medskapare i sin inlärningsprocess och upplevelse (Hellström, 
1993). 
   För att arbetet i förskolan ska kunna utvecklas krävs gemensam tid för reflektioner, utvärde-
ring och att personalen kan föra en diskussion kring verksamheten tillsammans. Det kan 
ibland behövas extern handledning (SOU, 2004/05:11). Genom pedagogisk dokumentation 
kan bedömningen av verksamheten i förskolan synliggöras, vilket är viktigt vid utvecklings-
behov (Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 1998).   
   Alla skolor är från och med år 2006 skyldiga att upprätta individuella utvecklingsplaner 
(IUP) för alla barn/elever där den enskildes utveckling dokumenteras och kvalitetssäkras. IUP 
fokuserar på individens utveckling utifrån dennes förutsättningar. Det är ett redskap för att 
följa och se barnet under hela skoltiden. IUP ska tydligt beskriva den utvecklingsgång som 
används för att målen i styrdokumenten ska uppnås. Läraren har utifrån läroplanen stora möj-
ligheter att själv påverka hur målen ska uppnås. I IUP kan barnet ta ansvar för och samverka 
kring förväntningar och måluppfyllelse. För föräldrar kan IUP bli en tydlig och konkret in-
formation om barnets utvecklig. I förskolan kan IUP ses som en pedagogisk dokumentation 
och som underlag för pedagogisk planering och diskussioner enligt läroplanen. I IUP är det 
viktigt att beskriva vad som görs och inte hur barnet är, det är ett stöd i arbetet med att skapa 
förutsättningar för lärandet (Zetterström, 2003).  
   Förskola i brytningstid (Skolverket, 2004) tar upp konsekvenser av IUP. Det kan bli att lära-
re i förskolan ställer högre krav på barns utveckling och lärande och deras syn på normalt 
beteende kan snävas åt. Fler barn riskerar att ses som avvikande i förskolan. 
  Tillsammans med rektor ska specialpedagogen arbeta på organisationsnivå för att skapa 
goda betingelser inom förskolan. Specialpedagogen kan med sin unika kompetens utgöra ett 
centralt stöd för skolans ledning, enligt SOU 1999:63. Skolverkets granskning (1998) visar att 
behovet av stöd i form av kompetens som kan stödja skolans utvecklingsprocess är stor. 
Granskningen visar också att specialpedagoger allt för sällan nyttjas som rådgivare i pedago-
giska frågor åt skolledare. Skolledningen måste också legitimera specialpedagogens roll i per-
sonalgruppen. Stenberg (2003) beskriver att specialpedagogens förändrade yrkesroll gör att 
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samarbetet mellan ledningsgrupp och specialpedagog ökar då man tillsammans ansvarar för 
utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering och arbete genom åtgärdsprogram m.m.     
   I SOU 1999/2000:135 står det att specialpedagogens yrkesroll bör utvecklas och förstärkas. 
Behovet av att specialpedagogen knyts närmare skolans ledning och det övergripande special-
pedagogiska arbetet bör ha fokus på att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i 
lärandemiljöerna betonas också. Bristen på lärare med specialpedagogisk examen är stor. 
 

2.3  En förskola för alla  
 
Den specialpedagogiska forskningen inom förskolan är mycket liten samtidigt som behovet 
av specialpedagogiska insatser har ökat. 
 

Vi har inte kunnat finna något enda forskningsprojekt eller någon studie som i egentlig 
mening skulle kunna karakteriseras som en förskolestudie. Med detta menas då att 
forskningen skulle vara inriktad på att studera förhållanden och frågeställningar direkt 
relaterade till den pedagogiska verksamheten i dessa miljöer (Emanuelsson; Persson & 
Rosenqvist, 2001 s.29). 

 
Utbyggnaden och tillgängligheten för i stort sett alla barn, samt synen på förskolan som det 
första steget i utbildningssystemet har gjort att antalet barn som är inskrivna i förskoleverk-
samhet har ökat markant sedan början på 2000-talet (SOU, 2004/05: 11). Barn i behov av 
särskilt stöd har ovillkorlig rätt till förskoleplats. Kommunen ska också bedriva uppsökande 
verksamhet för att ta reda på vilka barn som kan behöva förskoleplats, vilket kräver ett nära 
samarbete med barnhälsovården och andra instanser som träffar barn och föräldrar: social-
sekreterare, habiliteringsverksamhet för barn med handikapp m.fl. (Hellström, 1993). 
   Inom svensk förskola finns en tradition att se och bejaka barns olikheter och att försöka 
tillfredsställa de mest skiftande behov som barn kan ha. Hellström (1993) beskriver begrep-
pet normalitet som ett gummiband, ju mer det tänjs, desto fler barn får plats innanför. Vad 
som betraktas normalt skiftar från människa till människa och beror på tidigare erfarenheter 
och upplevelser. Att dra gränser mellan normalt och avvikande är vanskligt och inte heller 
önskvärt. Barn är olika, en del är lättare att förstå sig på och en del lite knepigare, beroende 
på många faktorer som t.ex. hur miljön runt barnet ser ut (a.a.; Drugli, 2003). 
   Förskolan är en del av samhället och genom den s.k. närhetsprincipen, som innebär att de 
flesta barn går i en förskola nära hemmet uppstår grannskapskontakter mellan barnfamiljerna. 
Genom att dessa kontaktnät möjliggörs så blir förskolan en viktig mötesplats för bl.a. barn 
och vuxna från skiftande kulturer. Förskolan blir för många det första mötet med det svenska 
samhället och den spelar då en viktig integrationspolitisk roll i samhället. En annan kvalitets-
fråga för förskolan är ett väl utvecklat föräldrasamarbete som byggs på förtroende och re-
spekt (SOU, 2004/05: 11). Även i förskolans läroplan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
1998) uttrycks samarbetet mellan förskola och hem som något betydelsefullt: 
 

Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen 
skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (s.15). 
 

Kimber (1993) menar att förutsättningarna för att lyckas uppnå en varaktig förändring i ett 
barns beteende så måste pedagogen ha föräldrarna på sin sida för att skapa ett gemensamt 
projekt.  
Det specialpedagogiska perspektivet bygger på att ingen människa är avvikande eller speciell 
förrän hon definieras som sådan (Emanuelsson; Persson & Rosenqvist, 2001).  
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2.3.1 Barn i behov av särskilt stöd 
 
Förskolan är till för alla barn, vilket innebär att även barn i behov av särskilt stöd för sin ut-
veckling integreras i verksamheten. I förskolans uppdrag ingår att pedagoger skall skapa för-
utsättningar för utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov (Guvå, 
1998). I Skollagen (1985: 1100) 2 a kap. som handlar om förskoleverksamhet står det :  
 
I 3 § att: 
 
           Förskoleverksamheten… skall utgå från varje enskilt barns behov. Barn som av fysiska, psykiska                                           
             eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
 
I 6 § att 
 
           Förskoleverksamhet… skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas 
              förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. 
 
I 9 § att 
 
           Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas                            
             plats i förskola…, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt. 
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) betonas också vikten av att den pedagogiska 
verksamheten anpassas till alla barn och att barn som behöver mer stöd ska få detta utformat 
med hänsyn till de behov som föreligger. Ekström (2004) skriver i sin avhandling att barn i 
behov av särskilt stöd är ingen begränsad eller avgränsad grupp med bestämda egenskaper. 
Behovet kan vara varaktigt eller tillfälligt av att få särskild uppmärksamhet och behöva mer 
av de vuxnas stöd (Hellström, 1993). Förskolan erbjuder till skillnad från skolan plats åt alla 
barn oavsett funktionshinder eller andra svårigheter (Persson, 2001). I vårt samhälle hävdas  
människors lika värde och rätt till utbildning, trots det har vi en skola som under lång tid har 
präglas av segregation. Grunden till detta finns bland annat i normalitetsbegreppet, och mät-
bara prestationer som styrt mycket av det tänkande som finns i den kollektiva verksamheten.  
Avvikelser från det som betraktas som normalt har tillskrivits barnet – barn med svårigheter. I 
”en skola för alla”, begreppet som lanserades i samband med införandet av 1980 års läroplan 
för grundskolan, framhålls att inlärningssituationer bör anpassas till barnets möjligheter att 
förstå och lära. Barnet kan befinna sig i svårigheter i vissa situationer (Vernersson, 2002).  
Förskoleverksamheten omfattar 80 % av alla 1-5 åringar. Antalet barn i behov av särskilt stöd 
har ökat. Utmärkande för förskolan är att pedagogik och omsorg förenas. Det innebär att se 
till hela barnet och dess utveckling. Förskolan ska vara rolig trygg och lärorik och lägga grun-
den för det livslånga lärandet. Från förskolan ska barnen komma med självkänsla och ha ut-
vecklats i samspel med andra barn. För barn i behov av särskilt stöd är det speciellt viktigt att 
det finns kompetent personal och att barn grupperna inte blir för stora. Tendenser visar att när 
barngrupperna blir större och personaltätheten minskar, ökar antalet barn i förskolan som be-
höver särskilt stöd (SOU 2004/05:11). 
   Drugli, (2003) menar att barn är olika, de har inte samma behov och de påverkas av - och 
påverkar sin omgivning. Ansvaret för att barnets omsorg får den kvalité som är nödvändig är 
den vuxnes, barnet bär aldrig skulden.  Barnets utveckling påverkas av ett samspel mellan 
egenskaper hos barnet, föräldrarna, föräldrar - barnförhållandet, förhållandet till andra viktiga 
personer och arenor, ramfaktorer och sambandet mellan dessa (a.a.). I pedagogiskt arbete kan 
det vara avgörande för resultatet att ta reda på hur barnet uppfattar sin verklighet, utan att 
sammanblanda det med sin egen uppfattning (Liljegren, 2000). För att förstå barns utveckling 
måste olika perspektiv beaktas eftersom svårigheterna kring barnet kan bero på många fakto-
rer. Eftersom varje barn är unikt måste hela barnets omsorgsmiljö belysas för att komma fram 
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till en god förståelse, som kan bidra till barnets utveckling (Drugli, 2003). Larsson-Swärd 
(1999) förklarar att det är viktigt att beakta helheten i arbetet med det enskilda barnet dvs. 
barnets situation i förhållande till den miljön den lever i. 
   Den amerikanske forskaren inom barn - och utvecklingspsykologi, Bronfenbrenner (1985), 
har studerat barns och vuxnas vardag och beteenden i sociala sammanhang. Han kritiserar den 
traditionella psykologiska utvecklingspsykologin för att ensidigt vara inriktade på egenskaper 
och förhållanden hos individen. Miljösidan uppmärksammas mycket ofullständigt. Bronfenb-
renner har undersökt hur olika utvecklingsarenor och förhållanden de emellan påverkar barns 
utvecklingsbetingelser. Enligt Bronfenbrenners perspektiv är grunden hur normer, kulturer 
och samhällsförhållande skapar förutsättningar för hur utvecklingsarenorna fungerar. Bron-
fenbrenner tar upp det komplexa i barns livsmiljö och ser både till individen och miljöförhål-
landen, samt till interaktionen mellan dem vilket också är en specialpedagogisk teori och syn-
sätt (Andersson, 1980, 1986). 
   Utifrån att fördjupa uppsatsen beskriver vi en teoretisk anknytning med inriktning på sy-
stemteori. Många av de författare och forskare vi refererar till i litteraturen betonar vikten av 
att ha en helhetsbild av barnet, även förskolan framhåller det, vilket Bronfenbrenners teori 
också representerar. Därför har vi valt att ta med denna teori i vår studie. Han kallar det en 
utvecklingsekologisk modell, där miljön ses som en serie sammanhängande strukturer där den 
ena ryms inuti den andra. Barnet uppfattas som en del av ett utvecklingssystem, där föränd-
ringar i en beståndsdel påverkar samspelet och miljön i resten av systemet. Om barnet får 
problem är det utifrån denna syn på utveckling naturligt att fokusera på systemet, att det inte 
fungerar tillfredsställande för barnet, än att fokusera på vad som är fel med barnet. För att 
hjälpa barn som har olika former av utvecklingsproblem, kan lösningen ofta ligga i att ändra 
på något i miljön runt barnet snarare än att arbeta med barnet som problembärare. Bronfenb-
renner beskriver också hur viktigt sambandet mellan olika utvecklingsarenor är för barn. 
Samverkan mellan förskolan och föräldrarna kan vara lika viktigt för barnets utveckling som 
den som sker i förskolan. Längst inne i Bronfenbrenners struktur, är barnet i sin närmiljö, t.ex. 
familjen och förskolan. De utvecklar ett nätverk av relationer som påverkar den utvecklande 
individen – barnet. Ett sådant system kallas för mikrosystem. Aktiviteter, roller och sociala 
relationer utgör mikrosystemets viktigaste element. Att förstå hur dessa relationer hänger 
samman och hur barns utveckling är beroende av dem är viktigt. De olika mikrosystemen bil-
dar tillsammans ett större system, ett mesosystem. Analysen av relationerna mellan olika när-
miljöer sker på mesonivå. Utanför och som omger närmiljön ligger det tredje systemet, exo-
systemet. Det är t.ex. bostadsområdets utformning och föräldrarnas arbetsplatser. Exosystemet 
påverkar indirekt ner på mikrosystemet. De olika systemen är i en kultur uttryck för ideolo-
giska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar och förhållande. De ger konsekvenser 
direkt eller indirekt för den verklighet barnet lever i. Hit hör t.ex. politiska beslut om hur för-
skolan utformas, det kallar Bronfenbrenner för makronivå. Barns utveckling och lärande är 
beroende av deras totala omgivning (a.a.; Rosenqvist, 050916). 
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Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska miljömodell. Delvis återgiven enligt Andersson (1980 s. 
27). 

 
För ett barn i behov av särskilt stöd är tidiga och individuellt anpassade insatser viktiga. Ju 
tidigare åtgärder sätts in för barnet, desto större möjligheter finns att förhindra en allvarlig 
negativ utveckling längre fram (Drugli, 2003; SOU 2004/05:11). Det är viktigt att det ges 
möjligheter att utvecklas utifrån barnets speciella förutsättningar och att ge det extra stöd bar-
net behöver (Guvå, 1998). Inom specialpedagogiken är man intresserad av barnens utveck-
lingsmöjligheter och de risker för en negativ utveckling som kan uppstå dels om barnens om-
givning inte fungerar positivt för deras utveckling, dels om det finns en funktionshämning 
som kan störa utvecklingen. Förskolans pedagoger blir oerhört betydelsefulla för de relationer 
som barnen får under förskoleåldern (Rakstang Eck & Rognhaug, 1995).  

 

2.4  Lärare i förskolan 
 
Andersen och Weiss (1994) menar att lärare i förskolan använder sin personlighet i sina hand-
lingar. Kontakt, inlevelse, intensitet, handling och förmåga att ge respons är avgörande för 
varje pedagogisk process. Pedagogik utgörs av de processer och aktiviteter som lärare i för-
skolan startar och engagerar sig i med syfte att barnen ska utvecklas och trivas. Pedagogik i 
förskolan handlar om att leda barnen så att de kan utvecklas allsidigt och integreras i samhäl-
let. Läraren i förskolan måste i ögonblicket kunna se vad som är fängslande, engagera sig och 
stödja barnet så att deras intresse utvecklas samtidigt som de tillägnar sig nya erfarenheter 
kring kamratskap och hjälpsamhet. Personalen i förskolan ska skapa de rätta utvecklingsbe-
tingelserna för barn så att deras inneboende möjligheter kan utvecklas fullt ut. Vidare ska per-
sonalen höja barnens allmänna kvalifikationer, kritiskt ställningstagande och samarbetsförmå-
ga och lära dem att behärska de sociala regler som gäller i umgänge med andra (a.a.). 
   Bemötandet från pedagoger till barn i behov av särskilt stöd är av stor vikt. De vuxnas för-
hållningssätt utgör grunden för deras handlingar eller brist på handlingar. Att möta barnet 
innebär att tolka vad de gör, hur de gör, utseende osv. Kvalitén på relationen till de vuxna är 
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av särskild stor betydelse. Det är kvaliteten på kommunikationen och vilket utbyte i vuxen- 
barnrelationen och barn-barnrelationen, som avgör hur barnet kan få ut erfarenheter och 
lärande i samvaron med andra under förskoletiden. Dessa relationer kan vara präglade av oli-
ka grader av ömsesidighet, värme och stöd liksom avvisande, kritik och aggression. Den vux-
ne som har störst definitionsmakt i relationen, måste ta ansvar för att den ska bli god och för-
ändra relationen om det behövs (Drugli, 2003). Det känslomässiga samspelet bygger på den 
vuxnes initiativförmåga att identifiera vad barnet känner, innan det själv har förstått det 
(Guvå, 1998). Ett varmt och konsekvent förhållningssätt med en positiv relation och attityd 
till barnet skapar på sikt de bästa förutsättningarna för önskad utveckling för barnet (Rabe & 
Hill, 1990). Omgivningens bemötande är avgörande för hur allvarliga konsekvenser för en 
avvikelse blir. Personlig mognad, känslighet, medvetenhet, inlevelseförmåga, lyhördhet och 
att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk tillämpning är viktiga egenskaper i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd (Drugli, 2003). I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står 
det att arbetslaget ska genomföra arbetet i barngruppen så att barnen: 
 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin för-
måga (s.13). 
– ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag 
(s.14).  

 
Att medvetandegöra sitt eget förhållningssätt kan ske genom handledning och diskussioner. 
Samarbete med olika professioner och hjälp utifrån betonar Hellström (1993) och Drugli 
(2003) som viktigt när det uppstår svårigheter. Det kan vara pedagogisk handledning av spe-
cialpedagoger eller konsultation av förskolepsykolog (a.a.). Med rätt stöd och förutsättningar 
bör arbetslaget klara av naturliga variationer av olikheter. I grunden är barn i behov av särskilt 
stöd ett pedagogiskt problem och bör lösas av pedagoger och specialpedagoger tillsammans. 
Det pedagogiska arbetet ska anpassas till var och ens förutsättningar och utveckling. Det är 
skolans ansvar att möta barns svårigheter med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelate-
rade åtgärder så svårigheterna reduceras (Persson, 2001). 
   I Lpfö, 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att läroplanens mål skall uppfyllas av 
välutbildad personal. Inga yrkeskategorier nämns, utan arbetslagets gemensamma ansvar be-
tonas. I SOU 2004/05:11 står det att personalen bör ha utbildning med högskolekompetens. 
Det står vidare att lärare i förskolan bör ha det övergripande ansvaret för barnens utveckling 
och lärande. De bör också ha ansvar för att verksamheten överensstämmer med förskolans 
mål och att de ska driva det pedagogiska utvecklingsarbetet.  
 

2.5  Skolledare i förskolan 
 
Förskolans ledning regleras inte av socialtjänst eller skollag. Ledningsansvaret för förskolan 
har idag ansvarig kommunal nämnd eller styrelse. I 93 % av landets kommuner har förskola 
och skola gemensam nämnd och förvaltning. Regeringen avser att komma med förslag om ny 
lagtext i skollag till riksdagen. I förslaget ligger att det lokala ansvaret för förskolan bör vila 
på rektor. Syftet är att föreslå förskolan som egen skolform för att ytterligare betona förskolan 
som det första ledet i ett livslångt lärande och en värdefull del av skolväsendet (SOU 
2004/05:11). Skolledaren är den person som har det formella ansvaret för att alla elever når 
upp till godkäntnivån i nionde klass. Detta måste skolledaren fundera kring under elevens hela 
skoltid (även förskoletid), och inte bara när avslutningsdagen i nian närmar sig. Det är i detta 
sammanhang som skolledarens koppling till specialpedagogisk verksamhet kommer i dagen 
(Malmgren Hansen, 2002). 
   Ett decentraliserat skolsystem skapar behov av skickligt ledarskap på lokal nivå. Decentrali-
seringen bryter upp den hierarkiska lednings- och ansvarssynen. Den nutida chefen håller inte 
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ansvar och beslut för sig själv, utan tar hjälp av närliggande kompetenser. För att denna ut-
veckling ska bli effektiv krävs tydlighet i gränsmarkeringar i form av målideologier, påver-
kan, reflektion och etik inom systemet. Ledningsansvar på alla nivåer bör eftersträvas och 
decentraliseringen blir ett verktyg för demokratisering (Eriksson, 1994, Liljegren, 2001). 
Strävansmålen i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan tolkas och utvecklas lokalt på 
förskolor. Skolledaren har särskilt ansvar att tillsammans med sin personal ta ställning till 
vilka specialistfunktioner som behövs och för dess samverkansformer. Det gäller för skolleda-
re att kombinera stöd och krav i sin ledarattityd och skolledaren bör vara synlig och närvaran-
de i den pedagogiska diskussionen. Skolledarens sätt att samspela med sin personal är viktigt 
för lärarens sätt att bemöta sina elever (Liljegren, 2001). Enligt Liljegren (2001) har den mo-
derna skolledarens ansvar, arbetsuppgifter och ledaregenskaper utökats i och med att kraven 
från politiker, förvaltningschefer, medarbetare i skolan och brukarna d.v.s. barn och föräldrar 
har blivit större. Skolledarrollen har gått ifrån regelstyrning till målstyrning, vilket kan inne-
bära frihet inom vissa givna ramar. Samtidigt som det åligger skolledaren att tolka, förmedla 
och genomföra de parlamentariska beslut som är fattade. Dagens skola och förskola kräver ett 
skickligt ledarskap som förväntas besitta många olika egenskaper och kompetenser (a.a.).    
   Ahltorp (1998) beskriver hur chefsrollen har förändrats genom tiderna. Chefens auktoritet är 
på väg att monteras ner och skillnaden mellan chefer och medarbetare är på väg att suddas ut. 
Chefen i framtiden kommer visserligen att vara en auktoritet som på sitt sätt och som i vissa 
läger är överordnad medarbetarna, men han eller hon kommer i allra högsta grad också tving-
as vara en i gänget- en lagspelare. Att kunna agera som den lagspelande coachen och se sina 
kollegors olikheter och kompetenser som tillgångar anses värdefullt (a.a., Eriksson, 1994). 
Detta styrks också i Viggóssons (1998) avhandling där han har undersökt sambandet mellan 
den administrativa organisationen i skolan och rektors möjlighet att leda den pedagogiska 
verksamheten. För att rektor ska kunna utöva pedagogiskt ledarskap förutsätts närhet till lä-
rarna. När Viggósson talar om närhet avser han inte bara den i fysiskt kvantitativa termer, 
utan menar att den också måste ses som en psykosocial kvalitativ faktor. Studiens resultat 
visar att närhet är en bra indikator på om rektor lyckas i sitt ledarskap. I de skolor rektor upp-
levs ”nära” trivs lärarna bättre med ledarskapet. Han tar upp tre faktorer som problem för rek-
torer, den administrativa bördan, för många medarbetare och uppfattningen om sin egen roll 
t.ex. att inte blanda sig i lärarens arbete (a.a.). Administration och ekonomihantering tenderar 
att ta allt mer tid och det pedagogiska ledarskapet får stå tillbaka (Ellmin & Levén, 1993). 
   För att lyckas med rollen som specialpedagog måste skolledaren ha en tydlig bild av vad 
specialpedagogik är och då ur olika perspektiv. Malmgren Hansen (2002) betonar i sin av-
handling skolledningens stora betydelse för den specialpedagogiska verksamheten och dess 
utövare. De intervjuade specialpedagogerna påpekar samstämmigt att det är skolledningen 
som bestämmer vilka mandat och vilka förändringsarbeten som specialpedagogerna ska enga-
geras i och det är ytterst sällsynt att specialpedagoger har ett formellt inflytande i skolledning-
en. Dessutom får ofta personer utan pedagogisk utbildning ta hand om de barn/elever som har 
störst behov av stöd (a.a.).  
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2.6  Problemprecisering 
 
Problempreciseringen avser att tydliggöra studiens syfte vilket är att granska vilka förvänt-
ningar olika professioner inom förskolan har på specialpedagogens roll. Efter bearbetning av 
tidigare forskning, styrdokument samt utifrån litteraturstudier vilka avser belysa förskolans 
specialpedagogiska utformning, förutsättning, tradition och de olika aktörernas uppdrag har 
följande frågeställningar utkristalliserats:  
 

• Vad vill lärare i förskolan att specialpedagogen arbetar med? 
• Vad vill skolledare i förskolan att specialpedagogen arbetar med? 
• Vad vill specialpedagogen i förskolan arbeta med? 
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3 Metod 
 
I studiens metoddel redogörs och argumenteras för vald undersökningsmetod. Aspekter på 
studiens tillförlitlighet, urval och avgränsningar samt genomförande och analys diskuteras och 
belyses. Avslutningsvis följer resonemang kring de överväganden som tagits angående forsk-
ningsetik.  
 

3.1 Kvalitativ metod 
 
Det finns olika metoder för att få in önskvärd data t.ex. genom mer eller mindre strukturerade 
intervjuer, enkäter eller observationer (eller en kombination av flera metoder). Vilken metod 
man än väljer ska personen/personerna som tillfrågats i undersökningen ha fått information 
om att det är frivilligt att deltaga och därigenom kunna avstå (Denscombe, 2000; Kvale, 1997; 
Trost, 1997). Utifrån syftet med studien valdes efter överväganden kvalitativ undersöknings-
metod med semistrukturerade intervjuer.  Dessa överväganden stod i huvudsak mellan kvanti-
tativ och kvalitativ metod. Eftersom vi var intresserade av att få veta hur lärare, skolledare 
och specialpedagoger verksamma i förskolan säger sig tänka kring det specialpedagogiska 
uppdraget var den kvalitativa metoden överlägsen. Vi ville ta del av ett djupare resonemang 
om specialpedagogik och vilka förväntningar respondenterna har på specialpedagogens roll i 
förskolan Om vi däremot hade varit intresserade av att få reda på exempelvis hur många lärare 
i förskolan, i en viss kommun, som känner till det specialpedagogiska uppdraget hade kanske 
den kvantitativa metoden varit att föredra. Den kvalitativa metoden däremot skapar utrymme 
för en djupare analys (Kvale, 1997; May, 2001).   
    Enligt Denscombe (2000) är det som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning 
inriktningen på ord, snarare än siffror, när man analyserar sina resultat. För att kunna analyse-
ra datamaterialet på vad vi ansåg vara bästa sätt d.v.s. kunna utläsa och minnas viktiga detal-
jer, liksom att vara fokuserade på intervjun istället på att anteckna eller försöka minnas an-
vände vi oss av bandupptagning. Samtliga respondenter ställde sig positiva till att medverka i 
intervjuer under bandupptagning Konsten att lyssna är en viktig egenskap för intervjuaren. 
Salomon (1978) betonar att betydelsen av att aktivt lyssna innebär att med koncentrerad upp-
märksamhet iaktta den person man talar med, minspel, gester, hållning, rörelser, röstläge, ton-
fall m.m. Detta möjliggjordes i och med att vi tilläts spela in intervjuerna på band. Metoden 
underlättade också när intervjuerna skulle bearbetas. Vi kunde gå tillbaka i materialet och 
analysera just röstlägen och pauseringar m.m. Möjligheten fanns också att låta varandra ta del 
av det inspelade materialet. Eftersom vi intervjuade var för sig så var det bra att ha möjlighet 
att kunna få ta del av varandras intervjuer om det uppstod oklarheter. Detta visade sig sedan 
inte nödvändigt då vi ansåg att intervjuaren själv hade den bästa upplevelsen och känslan i 
intervjun. Den fysiska närvaron och kontakten i intervjun kan inte alltid återges i efterhand. 
Intervjuarens upplevelse av situationen påverkar också den som intervjuas. Detta samspel är 
unikt i varje intervjusituation. 
   Denscombe (2002) anser att kvalitativ forskning bygger på att omvandla den information 
man får, genom undersökningar, till skrivna ord. Denscombe menar också att kvalitativ forsk-
ning används mer i mindre studier och att kvantitativ forskning är mer användbart i större 
forskningsarbeten (a.a.). Båda metoderna skulle kunna ha använts i undersökningen, även om 
undersökningen är att betrakta som mindre, men för att kunna tolka den insamlade informa-
tionen bäst ur de intervjuades synvinkel, utveckla förståelsen av människors erfarenheter och 
frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna valdes den kvalitativa metoden. 
Kvale, (1997) betonar dessa aspekter som betydelsefulla i den kvalitativa forskningen efter-
som de ger en djupare insikt om hur människor tänker och känner omkring det som intervjua-
ren efterfrågar  
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   Kvale (1997) anser att en kvalitativ metod är ett verktyg som bestäms utifrån de frågeställ-
ningar som undersökaren utgår ifrån. Han beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som 
ett samspel mellan två människor, där det är viktigt att belysa det direkt uttalade, men också 
det underförstådda budskapet, det som sägs mellan raderna. Genom att ställa följdfrågor kan 
intervjuaren direkt få reda på om tolkningen är riktig eller ej. Kvalitativa informationer om det 
undersökta ämnet kan utvecklas av intervjuaren eftersom det ges tillfälle att fördjupa och för-
tydliga svaren som ges (May, 2001; Bell, 2000). Vi valde att använda oss av semistrukturera-
de frågor i vår intervjuguide därför att vi ville ge den intervjuade möjlighet att påverka ord-
ningsföljden på diskussionsämnena samtidigt som vi ville ha en tydlig mall på vad vi önskade 
få belyst och diskutera vidare. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där den inter-
vjuade ges möjlighet att tala utförligt och utveckla sina tankar under intervjun. Denscombe 
(2000) talar om strukturerade och semistrukturerade intervjuer. I de strukturerade har inter-
vjuaren kontroll över de i förväg uppgjorda frågorna, medan i de semistrukturerade ges större 
utrymme för flexibilitet från intervjuaren. Med semistrukturerade intervjuer menar Denscom-
be (2000) och May (2001) att intervjuaren utgår ifrån en given mall, det vill säga förutbe-
stämda frågor. Ordningsföljden är oviktig och intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor. 
För oss var det viktigt att kunna ställa just följdfrågor då ämnet, specialpedagogens uppdrag, 
inte alltid var så enkelt för respondenten att resonera kring. Därför valdes denna metod före 
den strukturerade. Flexibiliteten var viktig liksom ordningsföljden på frågorna i intervjugui-
den var oviktig, bara samtliga frågor kom med. Förförståelsen i det berörda ämnet som varit 
till stor hjälp under hela arbetet var även viktig under intervjuernas gång. Kvale, 1997 menar 
att intervjuaren är själv forskningsverktyget och bör vara ordentligt insatt i ämnet och på 
mänskligt samspel.  
  

3.2 Urval och avgränsningar 
 
Urvalet grundar sig på att vi ville ta del av skolledares, lärares och specialpedagogers förvänt-
ningar gällande den specialpedagogiska verksamheten. Vi valde att kontakta fyra skolledare, 
fyra lärare och fyra specialpedagoger verksamma i förskolan. De arbetar i tre rektorsområden 
i tre olika kommuner. Skolledarna arbetar alla som ledare på förskola, och lärarna i förskolan 
arbetar på avdelningar med barn mellan ett till fem år. Alla specialpedagogerna arbetar i team 
tillsammans med andra yrkeskategorier. Tio av respondenterna har sin utbildningsbakgrund 
som lärare i förskolan och två som lärare i årskurs ett till sju. En av de intervjuade är man, 
resterande kvinnor. De har alla olika lång yrkeserfarenhet, mellan en termin till ca 35 år. Vår 
kvalitativa undersökningsintervju genomfördes med respondenter utifrån ett icke-
sannolikhetsurval, vilket Denscombe (2000) menar innebar att vi tillfrågade respondenter ut-
ifrån deras egenskaper som verksamma i sin yrkesroll och det var deras befattning som var 
anledningen till att de valdes för intervjun. Detta val var medvetet eftersom de ansågs ha nå-
got speciellt att bidra med till vår undersökning. Antalet bestämdes för att få intervjumateria-
let hanterbart, vid ett stort antal intervjuer kan materialet bli svårt att hantera. Alla viktiga 
detaljer som förenar eller som skiljer sig åt i materialet kan bli svåra att överblicka vid för 
många intervjuer (Trost, 1997). Urvalet av respondenter blev enligt May (2001) subjektivt 
eftersom just de hade en kännedom om det vi undersöker i studien och kunde ge värdefull och 
bra information. Vid subjektivt urval handplockas respondenterna för undersökningen. Detta 
strategiska urval gjordes utifrån deras för oss kända egenskaper som yrkesutövare, och att de 
hade erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i förskolan.                        
Avsikten var inte att göra en jämförelse mellan de olika kommunerna, och vi är medvetna om 
att bilden som förmedlas inte är heltäckande då vi inte intervjuat samtliga skolledare, lärare, 
och specialpedagoger i undersökningskommunerna. Detta är inte heller avsikten med denna 
kvalitativa undersökning.   
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3.3 Genomförande och bearbetning 
 
När metoden var bestämd, och vilka yrkeskategorier som skulle ingå i vår studie gick vi till-
baka till syftet och vår problemprecisering och gjorde utifrån dessa en intervjuguide med öpp-
na frågor. Vi valde att ha öppna frågor i vår intervjuguide för att respondenterna med egna ord 
skulle få uttrycka och formulera svaren. Genom det hoppades vi få ta del av hela deras spektra 
av förväntningar på det specialpedagogiska uppdraget.  (Se Bilaga I-III). Vi diskuterade om vi 
båda skulle vara med vid samtliga intervjutillfällen. Trost (1997) menar att det kan vara både 
för- och nackdelar med att en eller två intervjuar. Är det två som intervjuar kan det upplevas 
som ett stöd, speciellt om intervjuarna är ovana i intervjurollen. Sett ur det motsatta perspek-
tivet kan den intervjuade känna sig i underläge, något som är viktigt att inte utsätta den inter-
vjuade för. Vi var ensamma med den intervjuade under intervjutillfället och de tolv respon-
denterna delades upp så att vi intervjuade två personer från varje yrkesgrupp var. Vi såg en 
fördel att båda intervjuade respondenter från varje yrkesgrupp för att vi skulle få en inblick 
och kännedom om de olika yrkeskategorierna. Likaså en förhoppning om bredd på våra inter-
vjuer genom att intervjua respondenter från olika kommuner.  
   Under intervjuerna bestämde vi att använda oss av bandinspelningar för att dokumentera 
intervjuerna. Vi ansåg det nästan omöjligt att hinna skriva ner allt under intervjun. Enligt May 
(2001) och Trost (1997) finns det både för- och nackdelar med bandupptagning. Nackdelarna 
kan vara att en del blir hämmade av bandspelaren och att gester och mimik går förlorade samt 
att utskrifterna kan ta lång tid. Fördelarna är att intervjuaren kan vara mera koncentrerad på 
samtalet och att utskrifterna skrivs ut ordagrant. Inspelningarna blir genom detta en garant för 
att den som intervjuar inte ersätter det sagda med egna ord. Forskaren kan även vid behov gå 
tillbaka och granska sitt material (a.a.). 
   Den första kontakten gjordes via telefon då respondenterna informerades om ämnesval och 
vilken högskola vi kom ifrån, samt hur lång tid intervjun beräknades ta. Tillstånd till bandin-
spelning inhämtades och vidare förklarades att studien var konfidentiell. Det innebär att inga 
namn eller kommuner skulle lämnas ut och att allt material skulle komma att behandlas så att 
ingen kommer att kunna igenkännas. Likaså informerades respondenterna att de har möjlighet 
att avbryta samarbetet när de så önskar. Alla respondenter som tillfrågades var positiva till att 
medverka och vi fick inget bortfall. Alla utom en intervju, skedde på respondenternas arbets-
plats. Valet av intervjuplats har betydelse, enligt Trost (1997). Platsen ska vara ostörd och den 
intervjuade ska känna sig trygg. 
   De flesta intervjuer genomfördes ostört. Intervjuerna genomfördes under två veckor och de 
tog mellan 15 minuter och en timme att genomföra. Den stora variationen på tiden av inter-
vjuerna berodde på frågornas öppna karaktär, där respondenterna själva formulerade svaren 
olika. En del kort och koncist, andra mer berättande. Som uppvärmning inleddes intervjuerna 
med frågor om utbildning och antal år i tjänsten och intervjutillfällena avslutades med en frå-
ga om det var något de ville komplettera intervjun med. Alla våra intervjuer har känts positi-
va, och respondenterna var väldigt tillmötesgående.  
   Sammanlagt har tolv intervjuer skett. Efter intervjuerna lyssnade vi några gånger på ljud-
upptagningarna för att hitta likheter och skillnader och för att få ett helhetsintryck innan dessa 
skrevs ut. Vid utskriften lyssnade vi på en bit i taget och transkriberade ordagrant i vårdat 
talspråk. Vi delgav varandra våra intervjuer och diskuterade hur vi skulle gå till väga för att 
organisera intervjusvaren. Därefter grupperades intervjufrågorna under yrkeskategorier med 
underrubriker, som var kopplade till problempreciseringen, för att få ett klart mönster och en 
tydlig överskådning av presentationen av materialet så att de olika yrkeskategoriernas svar 
blev uttryckliga. Intervjusvaren analyserades och kategoriserades genom att vi sökte efter 
mönster, skillnader och likheter i svaren. Vi markerade med färgpennor och gjorde noteringar 
i marginalerna på intervjuutskrifterna. Resultatet kodades genom att vi skrev L1-L4 på lärarna 
i förskolan, SL1-SL4 på skolledarna och SP1-SP4 på specialpedagogerna. Citaten presenteras 
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utan kodning i resultatdelen för vi ansåg att det kunde finnas en risk att läsaren skulle kunna 
utläsa och igenkänna respondenter, eftersom undersökningen består av fyra respondenter från 
varje yrkesgrupp och vissa respondenters uttalande citeras ofta. Samtliga respondenter är cite-
rade i resultatdelen. Därefter sorterades intervjusvaren in under relevant rubrik. Vi valde att 
presentera svaren genom att växla mellan två olika analystekniker- ad hoc, för att skapa tyd-
lighet. Genom kvantitativ data ville vi åskådliggöra förekomsten och andelen av svar inom 
rubrikerna/frågorna. Vi använde oss av ord som flera, en och ett par. Resultatdelen utgörs av 
sammanfattande och beskrivande textredogörelse av intervjusvaren. Kvale (1997) menar att 
växla mellan olika tekniker är förmodligen den vanligaste intervjuanalysen, samband och 
strukturer kan få betydelse. Slutligen sammanställdes alla intervjuerna i jämförande slutsatser.   
 

3.4 Etiska aspekter 
 
Vi har i vår undersökning varit väl medvetna om vikten att uppfylla de forskningsetiska krav 
som finns och som humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 
2002) kräver. Närvänen (1999) menar att det finns starkt etiska skäl till att inte välja ett forsk-
ningsområde som man som person är alltför engagerad eller yrkesverksam i. Vi har i diskus-
sioner om studiens tillförlitlighet kommit fram till att vårt engagemang i ämnet inte kommer 
att påverka slutresultatet i någon större betydelse därför att undersökningen handlar om för-
väntningar på specialpedagogens yrkesroll som vi ännu inte är verksamma i. Vår erfarenhet 
tillhör förskolan och dess arbetssätt och verksamhet. 
   Kvale (1997) talar om det informerade samtycket som betyder att man informerar under-
sökningspersonerna om undersökningens generella syften och betonar frivilligheten i delta-
gandet. Ur forskarens synvinkel är detta krav särskilt viktigt när det gäller forskningsetiken 
(Denscombe, 2000). Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera samtliga med-
verkande muntligt om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 
avbryta sin medverkan. Denna information gavs vid den första telefonkontakten. Kvale (1997) 
menar att man skall informera den man vill intervjua om vilka fördelar och vilka nackdelar 
som intervjun kan medföra för den intervjuade. Trost (1997) säger det motsatta, att man inte 
skall informera om eventuella fördelar resp. nackdelar. Vi valde att inte informera om eventu-
ella fördelar eller nackdelar då vi inte kunde se att det skulle uppstå varken det ena eller det 
andra för de intervjuade i vår undersökning. Samtyckeskravet anses vara uppfyllt då samtliga 
blev tillfrågade om sin medverkan och att om de önskade, när som helst kunde välja att avslu-
ta sin medverkan. Samtliga valde därefter att ställa upp. Enligt Kvale (1997) och Närvänen 
(1999) innebär konfidentialitetskravet att privata data som kan identifiera undersökningsper-
sonerna inte ska redovisas. Det uppfylldes genom att inte namnge de intervjuade, utan endast 
beskriva  de deltagande personerna med deras yrkestitlar. Kommunerna där respondenterna är 
verksamma namnges inte.. Inga namn på förskolor förekommer i undersökningen. Vi kunde 
inte se att intervjuundersökningen skulle kunna leda till att etiskt känsliga uppgifter om en-
skilda, identifierbara personer skulle uppdagas, därför undertecknades inte någon förbindelse 
om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. När det gäller nyttjandekravet så anser Trost 
(1997) att den intervjuade inte har någon rätt till intervjun efter det att den är genomförd. Då 
är den undersökarens egendom. Medan Kvale (1997) anser att det kan vara bra att avtala med 
intervjupersonerna att de ska få se utskrifterna av intervjuerna innan de används i forskarsyfte. 
Vi valde att inte erbjuda den nedskrivna intervjun efter bandupptagningen, däremot skulle 
deltagarna kunna få hela uppsatsen när den var färdig, enligt Vetenskapsrådets rekommenda-
tioner (2002). 
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4 Resultat  
 
Utifrån syfte och problemprecisering redovisas de mest relevanta uttalandena från undersök-
ningens respondenter. Vi kommer att söka likheter och olikheter i respektive kategoris utta-
landen. Resultatet presenteras under de olika yrkeskategorier som finns representerade i studi-
en. Lärare, skolledare och specialpedagoger verksamma i förskolan. För att göra resultatredo-
visningen tydlig används citat och analyserande text. Efter varje kategori följer sammanfatta-
de kommentarer. Avslutningsvis kommer vi att göra jämförelser mellan de olika kategorierna 
och dra slutsatser av det analyserade materialet. 
 

4.1 Lärare i förskolan 
 
Samtliga lärare som intervjuats har långvarig erfarenhet av arbete på förskola, någon som 
barnskötare och sedan vidareutbildning till lärare. En har erfarenhet av arbete som ställföre-
trädande biträdande rektor och en arbetar för närvarande som assistent för ett funktionshindrat 
barn. Samtliga har erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i förskolan- i form av handledning 
och/eller i det direkta arbetet med barnen. Det specialpedagogiska stödet är olika organiserat 
på förskolorna och det ser olika ut då pedagogerna har kontakt med specialpedagogerna. På 
några förskolor har man tillgång till ett resursteam som enbart är till för förskolan, bestående 
av olika kompetenser. I en kommun finns ett centralt resursteam som sträcker sig upp i sko-
lan, också bestående av olika kompetenser. 
 

4.1.1 Skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik 
 
Lärarna fick som en punkt i intervjuguiden beskriva hur de upplever skillnaden mellan speci-
alpedagogik och pedagogik. Samtliga respondenter nämner att skillnaden ligger i att man har 
kört fast i den vanliga pedagogiken, de har inte mer att ge och behöver stöd i att hitta nya lös-
ningar. De ser sin egen roll i det pedagogiska arbetet med barnen och behovet att vidareut-
veckla den. Specialpedagogik är ett svårdefinierat begrepp enligt flertalet respondenter. Att ge 
en klar definition av vad som är specialpedagogik visar sig vara svårt. Däremot är det lättare 
att redogöra för vad den används till och på vilket sätt.  
 

Ja, det är det där lilla extra, när du har kört fast, när du liksom tycker att du har provat det 
mesta. Så vill du ju ha hjälp av någon annan som kan mycket om just de här svårigheterna. 
Det kan vara olika svårigheter med tal och koncentration… Man får lite hjälp om hur man 
ska gå vidare.  

 
Specialpedagogiken är den pedagogik som behövs när barn har behov utöver det vanliga, 
som vi inte riktigt kan hjälpa dem med i förskolan. 
 

Flera nämner just den specialpedagogiska kompetensen som skillnaden. Det vill säga den kun-
skap som specialpedagogen besitter i egenskap av sin utbildning. Att specialpedagogiken in-
nebär en fördjupad kunskap och ett annat förhållningssätt i mötet med både barnen och peda-
gogerna framkom i flera intervjusvar.   
 

Det är väl att man fördjupar sig i olika områden med barn i olika behov, att man mer för-
djupar sig och går in i det. Jag kan tänka mig att man får ett annat förhållningssätt när man 
går utbildningen… Kanske ha en annan teknik hur man lägger upp det, ja hur man organi-
serar det… 
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Det är ju vad jag tänker mig att man har en mycket mera gedigen utbildning på det. Barn 
som har olika speciella behov och så. 
 

En lärare kommer in på vikten för den ordinarie pedagogen att bli bekräftad och på att få 
feedback på det man gör ute på förskolan, eftersom det många gånger är arbetsamt att jobba 
med barn som är i behov av särskilt stöd. I och med att pedagogen får detta stöd av specialpe-
dagogen höjs den egna kompetensen. 
 

Vi känner att specialpedagogen behövs då man jobbar med barn i behov av särskilt stöd och 
det är väldigt arbetsamt och när det är för arbetsamt så tvivlar man på att det man gör är rätt 
och riktigt. 
 
Vi tog hjälp av specialpedagogen för att få handledning eller mer konkret prata med dem, 
höja vår egen kompetens.  
 

Ett par lärare nämner svårigheter som barn kan befinna sig, som man härleder till det special-
pedagogiska fältet.  
 

Det kan vara olika svårigheter med tal och koncentrationssvårigheter eller någon sjuk-
dom… 
 
Ja det är ju svårt att säga men jag kan tänka mig att det är mycket mera djupare fokusering 
på barns utveckling, på olika svårigheter som barn kan ha, olika vad ska man säga, olika 
diagnoser som barn sen kan få. Men det kan ju vara barn med språksvårigheter och andra 
saker som barn kan. 
 

4.1.2 Specialpedagogens uppdrag 
 
Lärarna svarar här på frågan om vilka arbetsuppgifter specialpedagogen i deras område har 
och vilken av dessa de tycker är viktigast. Ett flertal av lärarna nämner handledning och det 
direkta arbetet med barnen som det viktigaste. Det direkta arbetet med barnen sker ofta efter 
att en bedömning har gjorts t.ex. genom observationer och språktester. Ibland arbetar special-
pedagogen enskilt med ett barn i en annan lokal och ibland görs observationer av hela barn-
gruppen som sedan kan ligga till grund för handledning. 
 

Hon gör språkliga tester då för att se hur långt man har kommit i sin språkliga utveckling 
och sen handleder hon oss också men hon träffar också barn och har lite special, alltså job-
bar enskilt med barn som behöver det. 
 

Flera lärare talar om specialpedagogens inriktning, särskilt mot tal och språk. I en av kommu-
nerna har man en stor andel två- och flerspråkiga barn. Här nämner man vikten av att lära 
barnen så bra svenska som möjligt. Språktester blir viktiga redskap i kartläggningen av bar-
nens språkliga nivå.  
 

Ja, hon går ju ut på lika förskolor och gör språkliga bedömningar, speciellt med barn som 
har annat hemspråk, som har svårigheter med svenskan och som kanske behöver extra stöd 
då med svenskan. 
 

En lärare betonar lärarutbildningens viktiga roll i att förmedla specialpedagogik i den reguljä-
ra undervisningen. Att alla behöver kunskap i specialpedagogik för att kunna möta varje en-
skilt barn på bästa sätt. 
 

Jag tror att det måste förverkligas med lärarutbildningen. Så de som kommer ut behöver ha 
mer specialpedagogisk kompetens för att om vi ska klara av att möta läroplanens krav så 
måste vi ha lätt för att förändra vår verksamhet. 
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En lärare nämner upprättande av åtgärdsprogram som ett av specialpedagogens uppdrag. 
Handledning och konsultation, liksom att ge tips och råd till personalen är viktiga moment  
som efterfrågas. 
 

De ger råd och tips och vägledning. Vägleder förskollärarna då, ja handledning då och ock-
så att se barngruppen och barnet som det gäller. Man har återträffar och träffas med jämna 
mellanrum. Då har man gjort en handlingsplan tillsammans kring det här barnet. 
 

På följdfrågan om vilken av specialpedagogens uppgifter som anses vara den viktigaste svarar 
samtliga lärare handledning. Någon nämner handledning till hela arbetslaget. En talar om 
handledning som en förutsättning för ett gott föräldrasamarbete. 
 

Det är just det här med att stötta en. Ge tips och hjälpa en så att man kan arbeta vidare. Och 
att även föräldrarna är med på det här. Att man hjälps åt med det också. Ibland kan det vara 
svårt på förskolan om man inte har föräldrarna med sig. Man kan stjälpa istället. 
 
Handledning så att de blir stärkta i sin yrkesroll. Handledning till hela arbetslaget. 
 
Det beror mycket på men jag tycker att just med personalen, ge råd och stöd och praktisk 
handledning. Hjälpa och stödja i form av handledning är viktigt. Viktigt med ett bra samar-
bete kring barnen. 
 
För vår del tycker jag det är väldigt bra när vi får handledning. Ja hur man ska jobba vidare 
med barnen. Ge lite tips på olika aktiviteter och olika grejer liksom. 
 

En lärare nämner som viktigaste uppdrag att handha habiliteringsärenden i förskolan och 
handleda personal i integreringsfrågor. 
   I handledningen ligger också vikten av att bekräfta att lärarna är ”på rätt spår”. Bekräftelse 
på att det arbete som pedagogen utför är det rätta. 
 

Det är ju det här med råd och stöd och praktisk handledning, på hur man ska gå tillväga och 
fortsätta. Om det man har gjort har varit bra eller dåligt. Om man jobbar i rätt riktning. 
 

En lärare tar upp specialpedagogens funktion som fortbildare i form av att föreläsa och hålla 
sig och ”sin” personal uppdaterad med ny forskning och intressant litteratur. 
 

4.1.3 Lärares förväntningar på specialpedagogens uppdrag 
 
Respondenterna tillfrågades vilka förväntningar de har på specialpedagogens arbetsuppgifter. 
Om det finns något de saknar i specialpedagogens uppdrag på förskolan. Vad som är det spe-
cialpedagogiska uppdraget finns det delade meningar om. Nummer ett på önskvärda arbets-
uppgifter är handledning. I begreppet handledning ses ofta observationer av barngruppen eller 
det enskilda barnet som leder till en identifiering av problemet och som i sin tur ligger till 
grund för kartläggning och vidare i utarbetande av handlingsplan eller liknande. För att få den 
hjälp man anser sig vara i behov av efterlyses fler specialpedagoger. Även om man är nöjd 
med hjälpen man får så anser en lärare att hon tvingas välja ut de barn som är i allra störst 
behov av stöd och att andra barn får stå tillbaka. 
 

Jag tycker man får den hjälp man behöver. Det funkar bra med resursteamet som vi har sen 
kan man väl känna att visst det kanske skulle kunna vara alltså mer så det skulle kunna vara 
önskemålet. … de har ju ett stort område med många förskolor. Det är svårt att välja ut ock-
så men så att många av barnen har bara små behov och vissa har lite mer. 
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Att de hjälper en när man har kört fast --- Att de är de här som handleder en vidare, puttar 
på en. Jag hade en flicka, jag tyckte inte att jag hade gjort någonting, så satte man sig ner 
och pratade med specialpedagogen vad man då hade gjort egentligen --- Du har gjort både 
det och det, öppnar ögonen på en… 
 

En lärare betonar vikten av att specialpedagogen arbetade som specialpedagog och inte som 
speciallärare. 

 
… att de handleder en. Så kan du göra, så kan du göra, visst kan du prova det. Att de inte 
går in som specialläraren och tar barnet utan tar det stora hela.                    
 

Tid för fördjupning efterfrågas också av flera respondenter. Både egen tid för att bearbeta 
handledningen och mer av specialpedagogens tid. 

 
Det är i så fall att man skulle vilja ha lite mer tid att gå igenom och jobba lite mer, när hon 
har gjort de där testerna på barnen att få tid att sätta sig in i vad resultatet blir och vad det 
beror på och så. 
 
Det är ju upp till oss hur mycket hjälp vi vill ha men egentligen, man vill få in så mycket 
som möjligt, men egentligen möjligheten finns där säkert men den kanske inte utnyttjas i 
full utsträckning. Och sen är det klart att hennes tid är ju också begränsad eftersom hon har 
så många olika förskolor. Hon har ju inte hur mycket tid som helst. 
  

Att det ska vara enkelt och snabbt att få kontakt med specialpedagogen var mycket önskvärt. 
Lättillgängligheten är en viktig faktor. En lärare uttrycker det som att det finns ett skriande 
behov av specialpedagogisk kompetens i förskolan. 
 

Jag skulle önska att de var mer lättillgängliga för alla i förskolan. Jag anser att det finns ett 
skriande behov av specialpedagogisk kompetens på alla nivåer och inom förskolan tycker 
jag det är jätteviktigt att personal vågar ta itu och se att det redan på små barns nivå kan 
finnas stora problem med barnen och deras familjer. 
 

Det är också viktigt att specialpedagogen inger förtroende. En lärare uttrycker det på följande 
sätt. 
 

Att de hjälper en och är lättillgängliga Att man känner att de verkligen vill hjälpa en. Det är 
jätteviktigt.    
 

4.1.4 Sammanfattande kommentarer 
 
De utvalda lärarna i studien har alla lång erfarenhet av arbete på förskola och samtliga har 
erfarenhet av specialpedagogiskt stöd för barn i behov av särskilt stöd. Samtliga har tillgång 
till resursteam som är olika organiserade i kommunerna. Gemensamt för teamen är att de in-
nehåller olika kompetenser som t.ex. specialpedagoger, socionomer och psykologer. Detta gör 
att när läraren söker stöd av teamet så är det inte alltid läraren som söker en speciell befatt-
ning, utan det är teamet som sedan avgör vem som ska åtaga sig ärendet.  Alla specialpedago-
gerna har fördjupade inriktningar, t.ex. språklig eller socio- emotionell inriktning. För lärarna 
blir denna inriktning avgörande för vilken hjälp som kan erbjudas. Handledning till den en-
skilde läraren eller till hela arbetslaget ges ofta av andra kompetenser än den specialpedago-
giska, t.ex. av psykologen. 
   Vad som skiljer specialpedagogik från pedagogik upplevs svårt att definiera. I stället be-
skriver lärarna att de behöver ta hjälp av specialpedagogiken när de har ”kört fast” med något 
barn. De ser sin egen pedagogiska roll i behov av utveckling. Specialpedagogik blir då en 
form av vidareutveckling och fördjupning av den pedagogiska kompetensen för att kunna ge 
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alla barn stöd i sin utveckling. Specialpedagogens stöd är ofta bekräftande för pedagogen och 
höjer den egna kompetensen. 
   Undervisning sker när specialpedagogen plockar ut enskilda barn och arbetar med dem 
utanför den ordinarie barngruppen. Utredning d.v.s. kartläggning och tester av olika slag, ofta 
språktester ligger till grund för det enskilda arbetet. Flera lärare nämner detta som ett av spe-
cialpedagogens viktigaste uppdrag.  Handledning är också en form av undervisning som se-
dan ligger till grund för utveckling. Samtliga lärare nämner handledning som det viktigaste 
uppdraget för specialpedagogen på förskolan. Denna handledning består oftast av att special-
pedagogen ger tips och råd till pedagogen, samt bekräftar pedagogens arbete. Tid för fördjup-
ning efter handledning efterfrågas av flera lärare liksom tätare kontakt med specialpedagogen.  
   Utveckling i kombination med undervisning ges ibland till pedagogerna i form av fortbild-
ning på exempelvis studiedagar. Denna form är inte vanligt förekommande men upplevs gi-
vande för pedagogerna. Att få tips och idéer liksom att få ta del av nya rön är ett eftersatt upp-
drag som flera lärare efterfrågar.  
 

4.2 Skolledare i förskolan 
 
De skolledare vi har intervjuat har arbetat mellan en termin och trettio år med ledningsarbete 
på förskola. Utbildningsbakgrunden för alla utom en, är lärare i förskolan. En är lärare för 
årskurs ett till sju i sin grundutbildning. Samtliga har erfarenhet av arbete med och i barn-
grupp på förskola. Befattningen de innehar för närvarande har olika benämning i de olika 
kommunerna. I en kommun kallas de för biträdande rektorer och i en kallas de för arbetslags-
ledare. Någon arbetar i ett rektorsområde som innefattar både förskolor och skolor och har 
ansvar för upp till arton förskoleavdelningar och någon har ansvar för en mindre enhet. Allt 
specialpedagogiskt stöd i verksamheten skall skolledaren ha kännedom om. Denna kännedom 
föregås av diskussioner med pedagogerna och sedan i att skolledaren ansöker om extra stöd 
för enskilda barn, barngrupper, pedagoger eller hela arbetslag. 
 

4.2.1 Skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik 
 
Flera av skolledarna har inte reflekterat närmare över skillnaden mellan specialpedagogik och 
pedagogik utan de tänker i första hand på den specialpedagogiska kompetensen när de hör 
ordet specialpedagogik. Man kommer in på att någon är specialist på något som är svårare än 
det ”vanligt förekommande”. Det vill säga kunskap om det som är vanligt förekommande i 
barns utveckling och därmed också kunskap om vad som uppfattas som avvikande. Den spe-
cialpedagogiska kompetensen nämns av flera skolledare som skillnaden. Specialpedagogik 
upplevs som ett svårdefinierat begrepp.  
 

Jag har ju inte alls läst något om utbildningen så jag har ingen uppfattning om vad utbild-
ningen innebär mer än vad jag har hört. 
 
Specialpedagogik innebär att man är specialist på något som är svårare än normal proble-
matik, utan det är när ett barn har lite speciella behov, så är det. 
 
Om man kallar på en specialpedagog, det är ju ofta när man har kört fast på någonting kan 
jag tycka eller att man behöver extra hjälp med någonting för den utbildningen har man ju 
inte som pedagog.  
 

Att specialpedagogik handlar om att ha fördjupad kunskap, om hur man kan gå vidare med 
barn i behov av extra stöd och också att upptäcka och kartlägga dessa barns svårigheter. 
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Man är bättre på att upptäcka språksvårigheter, motoriska svårigheter, svårigheter över hu-
vudtaget. Man är bättre på att se vad det är för någonting, om det är någonting och sen vilka 
åtgärder som man måste vidta för att man ska kunna förbättra situationen. 
 

En respondent svarar att allting är pedagogik och att specialpedagogik är mera inriktat på en-
skilda barn eller en grupp barns olika förutsättningar. Men att vara pedagog är att hela tiden 
tänka på hur man pratar med barnen, värdegrunden och att reflektera över sitt eget sätt att vara 
i förhållande med barnen. 
 

Pedagogik är ju allt, barn/vuxna, lära ut något. Specialpedagogik är mera inriktat på något 
vis. … När jag sitter och tänker på de specialpedagoger som vi använder så är det ju väldigt 
inriktat, man har specialiserat sig på något. Kan då vara språket t.ex.    

 

4.2.2 Specialpedagogens uppdrag 
 
För att få en uppfattning om vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna har i de olika rektors-
områdena får skolledarna beskriva dessa samt belysa den de anser vara viktigast. Stöd till per-
sonalen i form av handledning är det vanligast förekommande uppdraget hos specialpedago-
gerna, ibland i kombination med individarbete med barn. Även att komma ut och göra obser-
vationer som sedan ligger till grund för upprättande av åtgärdsprogram nämns som specialpe-
dagogens uppdrag.  

 
Specialpedagogerna i teamet som kommer ut är ju i huvudsak handledare till personalen. 
Den som är här med språklig inriktning träffar också barnen och jobbar faktiskt lite grand 
med barnen också. Så det är både och, både mot barnet och mot pedagogen. 
 
Sen kan de till viss del vara med när man skriver åtgärdsprogram, men det är inte i så stor 
utsträckning de gör det.  
 

Flera skolledare nämner just handledning som det vanligast förekommande uppdraget för att 
stödja pedagogerna på förskolorna.  
 

Det är handledning av vuxna som är nummer ett. … Framförallt är det handledning av per-
sonalen om enskilda barn eller barngruppen eller ja vad vi önskar.  
 
Vi har ju teamet och vi anlitar ju mest för språket. Så att mycket med språket, mycket hand-
ledning. 
 

Två skolledare anser att specialpedagogens uppgift också är att hålla pedagogerna uppdatera-
de med nya rön och med nytt material. 
 

Det är specialpedagogens uppgift att uppdatera sig och komma med nya råd och rön 
 
Man kunde rådfråga, få mycket hjälp med pedagogiskt material. Hjälpmedel av olika slag 
 

När vi kommer in på frågan om vilken av specialpedagogernas uppgift som är den viktigaste 
får vi olika svar. En skolledare menar att specialpedagogernas kompetens används bäst i arbe-
tet med barnen, eftersom de besitter fördjupad kunskap om barn i behov av extra stöd. För 
närvarande används inte denna kompetens eftersom handledning till pedagoger framstår som 
arbetsuppgift nummer ett menar hon. 

 
Egentligen tycker jag att det viktigaste inte är något av det som vi har hos oss. Det viktigas-
te för mig är arbetet med barnen. Det är visst viktigt med att ge de vuxna handledning så att 
de vet hur de ska hantera barnen och så. Men jag tycker ändå att specialpedagoger har spe-
cialkompetenser som man ska använda i mötet med barnen och inte bara med de vuxna. 
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Samma respondent har positiv erfarenhet från skolan där specialpedagogen var en i arbetsla-
get. Då kunde specialpedagogen ingripa direkt och arbeta individinriktat med barnen. Härige-
nom kunde en effektivitet uppnås och arbetssättet bli mer naturligt då specialpedagogen redan 
känner barnen och föräldrarna. Specialpedagogen blir ett med verksamheten. Vinsten blir 
bland annat att barn i behov av särskilt stöd upptäcks tidigt. 
 

Jag skulle vilja ha en specialpedagog i arbetslaget, som en naturlig del i arbetslaget för att 
vara med när vi har lärmiljöer. … Därför att ju tidigare man upptäcker vilka svårigheter 
barnet har desto större sannolikhet att vi lyckas i framtiden. … Man är ingen konstig typ 
som dyker upp lite då och då de är där hela tiden, man har lättare att veta vad barnet har för 
behov i verksamheten. 
 
Hade det varit en som ingick i arbetslaget hade det varit det ultimata. För då kunde de både 
arbeta de enskilda barnen men även som en resurs i arbetslaget. Det tror jag hade varit det 
bästa. 
 

Uppfattningen att individarbete med barnen är det viktigaste i specialpedagogens uppdrag 
delas av ytterligare en skolledare.  
 

Alltså, jag tycker att individarbete med barnen är nummer ett. … så det här att jobba med 
barnen för det är ju ändå för barnen vi är här och se hur de utvecklas och hur nöjda föräld-
rarna är. 
 

Däremot kommer denne skolledare även in på att handledning kring barn i svårigheter också 
är viktigt, men handledning är också viktig för att pedagogerna inte ska stagnera. Specialpe-
dagogrollen blir då att hålla sig uppdaterad och presentera nytt som kommer. Ett slags fort-
bildning för personalen.  
 

Det behövs specialpedagoger för annars är det så att när man har jobbat i många år på en 
förskola, på en avdelning, så hänger du inte med. Du gör inte det alltså. Då behöver du ha 
någon som håller i allt nytt som kommer. 
 

En skolledare nämner handledning som det absolut viktigaste i specialpedagogens uppdrag. 
Det blir också som ett slags fortbildning för personalen.  
 

Utan tvekan handledning. Absolut viktigast. Därför att specialpedagogen går in en kort 
stund med barnen, gör mest observationer för att kunna handleda pedagogen som ska jobba 
resten av tiden. Så det är ju en fortbildning till pedagogerna också och det är det som är den 
stora poängen i det tycker jag. 
 

En del av specialpedagogens viktigaste uppdrag är också att vara en länk mellan förskolan 
och övriga instanser, om det måste kopplas in ytterligare resurser kring ett barn. 
 

Sen är ju specialpedagogen en länk till och kan göra bedömningar om man måste gå vidare, 
kanske koppla in andra instanser. … Det kan ju vara att vi måste ha assistent och då är de ju 
de som gör de bedömningarna.  
 

4.2.3 Ledningens betydelse för den specialpedagogiska verksamheten 
 
Samtliga respondenter anser att de har stor inverkan på hur den specialpedagogiska verksam-
heten nyttjas och i vilken omfattning. En respondent menar att skolledarens kunskap om spe-
cialpedagogiska frågor och innehållet i verksamheten, samt om vad en specialpedagog kan 
tillföra är av stor vikt för i vilken utsträckning specialpedagoger anlitas eller anställs. Det 
måste synas en skillnad och resultat i specialpedagogens arbete jämfört med den ordinarie 
pedagogens. 
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Om man har en positiv syn på specialpedagogens roll så tror jag att man lättare strävar efter 
att man har specialpedagoger inom varje område, varje enhet så att säga. Om ledningen 
jobbar för en specialpedagog så bli det ju specialpedagog, kanske. För det är ju hur man gör 
tjänstefördelningen, så jag tror att ledningen måste vara insatt i vad en specialpedagog är 
och vad den kan tillföra till verksamheten. 
 

Ett par av respondenterna uttrycker sin del och betydelse för den specialpedagogiska verk-
samheten i hur de kan påverka hur resurserna fördelas men också hur deras synsätt påverkar. 
 

Ledningen har alltid en betydelse för att skapa förståelse och resurser. Det är ju liksom hu-
vudgrejen, va. 
 

Ledningens betydelse kan också ligga i att balansera så att den som ”skriker högst” inte själv-
klart får mest resurser.  
 

Det beror på hur organisationen är upplagd om den som skriker mest får mest så har jag ju 
en viktig roll i det hela men är det så att man tittar på ärendet och det enskilda barnet ska 
det ju inte ha någon betydelse. 
 

En viktig roll för skolledaren är att vara en pedagogisk ledare och ha kännedom om vilka be-
hov av specialpedagogiskt stöd barn och pedagoger behöver. För att stödet ska förankras i 
ledningen föregås oftast resonemanget kring behovet av diskussioner mellan skolledaren och 
pedagogen. I en kommun fyller skolledaren därefter i en resursansökan som sedan vidarebe-
fordras till resursteamet. 
 

Man vänder sig till mig, vi har en diskussion om barnet, problemet, föräldrar och vad det nu 
är, alltså hela paketet och sen gör jag en beställning till resursteamet om jag anser det vara 
nödvändigt och anser pedagogen att det är nödvändigt, så är det i regel nödvändigt. 
 

En respondent menar att ibland är det på dennes initiativ som resurser sätts in. Det föresätter 
en god kännedom om både personalen och barnen på förskolan. 
 

När vi stöter på någonting eller vill göra någonting så förankrar vi det alltid tillsammans 
och jag känner barnen väldigt väl på mina förskolor och jag kan gå in och säga att här mås-
te ni gå in och göra någonting.  
 

Två av respondenterna anser att tiden för att verkligen vara en pedagogisk ledare är alldeles 
för liten och att pedagogerna på avdelningarna agerar mer självständigt, även i bedömningen 
om extra stöd ska sättas in. 
 

Man är ju en pedagogisk ledare, det är jag också men den biten är alldeles på tok för liten, 
så idag förlitar man sig jättemycket på den personalen man har. De har mycket inflytande. 
 
Min roll är viktig. Vill min personal, när de har förankrat för mig och jag känner att här 
måste in, så gör vi det. 
 

4.2.4 Skolledares förväntningar på specialpedagogens uppdrag 
 
Här får skolledarna sammanfatta sina önskemål om vad de vill att specialpedagogerna ska 
arbeta med eller på vilket sätt de ska vara knutna till förskolan. De respondenter som har ett 
resursteam för förskolan att tillgå är väldigt nöjda med specialpedagogernas kompetenser spe-
ciellt den spetskompetens de innehar, t.ex. språklig inriktning. De hyser ett stort förtroende för 
deras kunskap. 
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Jag tycker redan att specialpedagogerna jobbar väldigt inriktat. Man anlitar den som har 
mest kompetens i ett ärende och om man tänker på barn med en annan problematik, autis-
tiska barn, då sitter det ju också folk i teamet som har jättemycket kunskap i detta. Och 
språket, jag vet inte allt de kan! 
 
Det är en fråga som jag aldrig har funderat på. Det är ju så att vi har ett resursteam med då 
x antal personer som jag i dagsläget tycker fungerar väldigt bra och jag har inte märkt att 
det har eftersökts någon mer eller ytterligare kompetens.  

 
En skolledare anser att en specialpedagog skulle ha varit knuten till varje förskola och ha möj-
lighet till att påverka förebyggande med bland annat planering och uttag av personalsamman-
sättningar, d.v.s. organisatoriskt. 
 

Om specialpedagogen hade varit med vid planering och uttag av personal. Vem ska jobba 
ihop? Man kanske skulle vara med redan från början. Oftast kommer specialpedagogen in 
när det redan är problem och det är ju säkert en utmaning men säkert också rätt tufft och där 
räcker inte tiden alltså. 
 

Ett par av skolledarna efterlyser mer direktriktat arbete med barnen. En närhet till verksamhe-
ten är önskvärd. 

 
Det är inte den närheten som man önskar. Det bästa hade varit om det hade varit en special-
pedagog på varje område eller förskola, som hade jobbat i barngrupp men kanske haft kan-
ske haft 20 % och jobbat som specialpedagog då. 
 

En skolledare uttrycker sina önskemål om fördelarna med att ha specialpedagogen knuten och 
även tjänstgörande i barngruppen på följande sätt: 
 

Då skulle specialpedagogen kunna ha t.ex. två barn eller ett enskilt barn. … Jag tror att det 
skulle vara ett effektivare sätt att använda specialpedagogens kompetens att arbeta direkt i 
barngruppen. 
 

En skolledare önskar en specialpedagogisk idébank eller ett rum med material som pedago-
gerna kunde hämta kunskap och inspiration ur. 
 

Om man hade samlat allt material i ett rum, det hade jag tyckt varit en resurs. Alltså som en 
hjälpcentral.  
 

Att använda specialpedagogen som utbildare eller fortbildare är också värdefullt och kommer 
många pedagoger tillgodo. 
 

De specialpedagoger som vi känner och arbetar ihop med är oerhört kompetenta och vi har 
mycket diskussioner och vi har ibland haft föreläsningar från speciellt en specialpedagog 
som jobbar med språket. Hon har visat oss sina idéer och gått igenom det här med språkpå-
sar och hur man kan använda dessa påsar. 
 

4.2.5 Sammanfattande kommentarer 
 
Samtliga skolledare arbetar för närvarande med riktning mot förskolan även om flera ingår i 
ett rektorsområde med både förskolor och skolor. För skolledarna är frågan vad som skiljer 
specialpedagogik från s.k. vanlig pedagogik svår att definiera. De tänker i första hand på den 
specialpedagogiska kompetensen som skillnaden. Specialpedagogik handlar om att ha en för-
djupad kunskap företrädesvis om barn i behov av särskilt stöd. En respondent svarar att allting 
är pedagogik och specialpedagogik är en riktning inom den vanliga pedagogiken. 
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   Samtliga respondenter anser att de har stort inflytande på hur den specialpedagogiska verk-
samheten nyttjas och de har alla kännedom om när det kopplas in extra stöd. Häri ligger också 
möjligheten till att påverka hur resurserna fördelas. Beställningen av specialpedagogiskt stöd 
går alltid genom skolledaren och föregås av diskussioner kring ärendet. Ett par skolledare 
menar att man som skolledare inte bara har möjlighet att påverka med resursfördelning, utan 
också med sin syn på specialpedagogik. Det är också beroende på vilken kunskap och vilket 
intresse skolledaren har om specialpedagogiska frågor som avspeglar sig och i vilken ut-
sträckning specialpedagogisk kompetens efterfrågas och anlitas. 
   Flera skolledare anser att tiden för att vara pedagogisk ledare har minskat betydligt och där-
för hinner de inte fördjupa sig i pedagogiska och specialpedagogiska frågor så som de önskar. 
Arbetslagen har därigenom blivit mer självständiga och skolledarna måste i stor utsträckning 
förlita sig på att de gör ett bra arbete med samtliga barn. 
   Skolledarna beskriver att stöd till personalen i form av handledning är det vanligast före-
kommande uppdraget för specialpedagogerna på deras förskolor. Ibland i kombination med 
individarbete med barn, undervisning. Detta uppdrag lyfter ett par skolledare som det allra 
viktigaste. Utredningar i form av observationer och åtgärdsprogram ligger ofta till grund för 
hur undervisningen ska se ut.  
   Handledningen ses också som en form av både undervisning och utveckling för pedagoger-
na. Handledning blir en slags fortbildning som nämns som en av de största vinsterna, eftersom 
det är lärarna på förskolan som arbetar den mesta tiden med barnen och inte specialpedago-
gerna. Att hålla pedagogerna uppdaterade med nya råd och rön, samt ny forskning och nytt 
material är också en del av utvecklingsarbetet. En skolledare nämner också att det skulle vara 
önskvärt att ha med specialpedagogen i ledningsgruppen med möjlighet att påverka innan det 
uppstår problem, med t.ex. gruppsammansättningar och liknande, medan en annan respondent 
skulle vilja ha en specialpedagog knuten till varje avdelning för att vara ett naturligt inslag för 
barnen, pedagogerna och föräldrarna. Vinsten skulle vara att barn i svårigheter skulle upp-
täckas tidigt och få hjälp och stöd snabbt. 
   

4.3 Specialpedagog i förskolan 
 
Alla specialpedagoger som vi har intervjuat arbetar i team tillsammans med andra yrkeskate-
gorier, såsom socionom och psykolog. De tycker att temaarbete är bra då de kan stötta var-
andra och få en helhetsbild av barnet. 
   Specialpedagogerna arbetar på uppdrag av pedagoger eller skolledare i förskolan, genom att 
de lämnar in ett formulär/ansökan till teamet med önskan om insatser och vad insatsen ska 
leda till gällande barn i behov av särskilt stöd. En av specialpedagogerna kan se uppdragsan-
sökan som negativt, då hon ser företeelser på förskolor hon besöker som hon tycker skulle 
behöva specialpedagogiska insatser. Eftersom teamet endast arbetar på uppdrag, kan hon inte 
ge synpunkter på det hon tycker att förskolan skulle behöva arbeta ytterligare med i samver-
kan med specialpedagog.  
   Ett av teamen arbetar enbart som resurs till förskolan, vilket ett par av specialpedagogerna 
kan tycka är en brist då det kan bli ett glapp för barnet vid övergången till förskoleklass, då 
barnet lämnas över till skolans elevvårdsteam och kontakten med resursteamet avbryts. Förde-
len med att teamet enbart är till för förskolan är att skolan upptar mycket av teamets resurser 
om de tillhör en gemensam enhet. Förskolan får då minst av specialpedagogernas tid och re-
surser. 
   Två av specialpedagogerna arbetar speciellt med tal och språk och läs- och skrivutveckling, 
en av dem specifikt med tvåspråkiga barn som behöver extra stöd i sin svenska språkinlär-
ning, en med dyskalkyli och en med neuropsykiatriska funktionshinder. Två specialpedagoger 
har arbetat på ledningsnivå. 

 36 



 

   Ett av teamens verksamhet är under utvärdering. Granskningen ska visa om organisationen 
är bra som den är, eller om specialpedagogerna ska tillhöra en enhet med barn mellan 1-16 år 
och om specialpedagogerna skall arbeta fördjupat med en funktion eller inriktning.  
 

4.3.1 Skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik 
 
Specialpedagogerna beskriver att skillnaden mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik är 
att ge barnen det lilla extra och hitta alternativ, när de stannar upp i sin normala utveckling 
eller om de har en för långsam utvecklingstakt. 
 

Barn ska få utvecklas i sin egen takt och vi ska möta barnet där det är.  Men, ändå måste jag 
som pedagog stötta barnet och verkligen upptäcka barn som inte gör det. Då går specialpe-
dagogiken in.  

 
Två av specialpedagogerna tycker att specialpedagogik är att fördjupa och vidareutveckla de 
metoder och den pedagogik som pedagoger i förskolor redan arbetar med. Det framkom även 
att specialpedagogik är att stödja lärarna i förskolan i omvandlingen av metoder så att barnet 
får det tillgodo. 
 

… personalen vet ju oftast väldigt mycket redan men att man ändå tillsammans kommer 
fram till, ja deras metod. 

 
Alla specialpedagoger kommer även in på sina speciella kunskaper och sin kompetens som de 
besitter som en skillnad. Deras speciella kompetenser gör att de kan hjälpa, kartlägga och öka 
pedagogerna i förskolans medvetenhet kring barn i behov av särskilt stöd. 
 

Att man ger tips, information vad det gäller språk eller vad det nu är. 
 
Om det är ett funktionshinder, synskada, hörselskada eller ADHD eller vad det är, då vet 
jag vad det innebär. 
 

En av specialpedagogerna beskriver specialpedagogik i skolan som förskolepedagogik. Speci-
alpedagogik bland skolbarnen liknar mycket metodiken som förskolan arbetar med.  
 

Man tänker på att jobba med alla sinnena, med hela barnet. Att man tar in, i skolan handlar 
det väldigt mycket det där med papper och penna, läsa och skriva och vi jobbar mycket mer 
med spel med att måla och skapa på alla sätt och vis använda helheten. 
 

Att personlighet och miljöfaktorer är viktigt för att kunna utveckla specialpedagogiken kom-
mer även specialpedagogerna in på. Personerna och miljön runt barnen har stor betydelse för 
en positiv förändring för barnet. Där har specialpedagogiken en viktig roll genom att special-
pedagogerna inte arbetar i verksamheten utan har ett litet uppifrån- eller utanförseende på 
förskolans verksamhet. 
 

Genom att ändra min inställning och miljön runt så kanske barnet kan utvecklas. Det är där 
jag ser specialpedagogik! 
 

En av specialpedagogerna nämner tid som specialpedagogik. Att barnen får arbeta mer med 
samma sak och i ett lugnare tempo, individuellt eller i en mindre grupp. Då ges möjlighet att 
möta varje barn efter barnets behov. 
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4.3.2 Specialpedagogens uppdrag 
 
Samtliga specialpedagoger handleder i sitt uppdrag. För tre av dem är det också det viktigaste 
uppdraget och då genom grupphandledning för att nå ut till många pedagoger. Handledning 
har oftast skett efter att specialpedagogen har varit på förskolan och gjort kartläggning eller 
observationer av barn eller personalgrupper. En har även haft föräldrahandledning. I ett av 
teamen har specialpedagogen tillsammans med en psykolog varit på förskolor där arbetslagen 
har bokat sig för handledning tre till fyra tillfällen per termin. Det har varit uppskattat. 
 

Det viktigaste är att handleda personalen för det kommer ju flest barn tillgodo om det an-
vänds. 
 
Jag tycker det är så himla viktigt med skolutveckling och öka medvetenheten. Handled-
ningen ser jag mer och mer fyller en stor funktion. Man når fler barn. 
 

Observationer, kartläggningar och pedagogiska bedömningar av barn och personal på försko-
lor, är också något som samtliga specialpedagoger gör efter de fått remiss från skolledare eller 
pedagoger. Det leder oftast till handledning av specialpedagogen till personalgruppen. 
 

Sen får vi titta på miljöfaktorer. Vi kan aldrig ändra barnet. Det är runt omkring som måste 
ändra, miljön och vi personer vår inställning. 
 
Jag observerar, alltså jag kommer ut på avdelningen, men jag jobbar inte med barnen men 
jag är med när personalen jobbar och under tiden så pratar vi och kommer med nya infalls-
vinklar och så. 
 
Jag tycker att observationerna är viktiga för jag ser dels för mig själv att nu händer det och 
det och då gjorde man så och så och jag kan liksom gå in i de enskilda situationerna, på ett 
annat sätt än när man sitter och pratar. 
 

För de flesta specialpedagogerna är kompetenshöjning av pedagoger bland det viktigaste upp-
draget, då i form av fortbildning och föreläsningar t.ex. kring språkutveckling eller ett funk-
tionshinder som autism, och de ger även litteraturtips. 
 

Personalen kring dem (barnen, vår anm.) samlade jag en gång per månad, så hade vi en 
form av fortbildning, bytte erfarenheter, tittade på filmer och diskuterade. 

 
Bara en av specialpedagogerna har i sitt uppdrag att direkt arbeta tillsammans med barn och 
då med deras tal och språk utveckling, både individuellt och i grupp.  
 

Jag jobbar med barn som har språkförseningar. Att få dem mer uppmärksamma på ljud och 
förståelse, så det är språkstörningar och svenska två problematik. 
 

4.3.3 Vad vill specialpedagogen i förskolan arbeta med 
 
När specialpedagogerna tillfrågades vad de ville arbeta med svarade de flesta att de är nöjda 
med de arbetsuppgifter och uppdrag de utför i dag. Flera av dem nämnde handledning till hela 
arbetslaget som något viktigt och som de vill arbeta med, för då kan de påverka personalen till 
att förändra något. Tillsammans kan de bolla idéer och specialpedagogen kan vara ett boll-
plank till pedagogerna.  Handledningen kan också bidraga med att specialpedagogerna kan 
delge pedagogerna det som de ser i verksamheten utifrån ett uppifrån eller utanför perspektiv 
på verksamheten. Specialpedagogerna kan också nå ut med sina specialkunskaper som de 
besitter under handledningstillfällen.  
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Det är jätte svårt att sitta som enskild pedagog.  – Nu ska du gå ut och framföra detta här till 
hela arbetslaget, utan träffa hela arbetslaget och bolla. Då når jag ut till många. Då ser jag 
oss som övergripande, så vi når ut till många så det blir ringar på vattnet.  

 
En av specialpedagogerna skulle vilja arbeta mer regelbundet med barnen, individuellt eller 
med en liten i hopplockad grupp barn, för att lyfta de barn som verkligen behöver det. Även 
för sitt eget välbefinnande. 
 

Att för eget välmående också att det är väldigt slitigt det här med att vara en teammedlem 
tycker jag och fara runt och så. 
 

Att få vara med i ett team eller grupp tillsammans med skolledare för att kunna påverka den 
specialpedagogiska verksamheten, tycker en av specialpedagogerna är av vikt. 
 

… vara med och påverka att man i något forum träffas där man har möjlighet att påverka. 
 

Ett par av specialpedagogerna vill arbeta mer med fortbildning av personalen på förskolor, 
eftersom de ärenden som kommer till teamen ofta gäller samma typ av problematik. Genom 
fortbildning når specialpedagogerna ut till många pedagoger och kan öka deras kompetens så 
det kommer barnen och verksamheten tillgodo. 
 

Då när jag träffade dem kändes det väldigt bra och skönt att träffas. 
 
Ofta är remisserna samma problematik. Utbildning till många vuxna. 
 

4.3.4 Sammanfattande kommentarer 
 
Alla specialpedagoger arbetar i team. De arbetar på uppdrag av förskolor, och en respondent 
beskriver att hon inte kan ge synpunkter på företeelser utan remiss. Ett team arbetar enbart 
med förskolan, vilket specialpedagogerna både ser fördelar och nackdelar med. Samtliga spe-
cialpedagoger har specialkompetenser inom specialpedagogiken.  
   Skillnaden mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik varierar mycket bland responden-
ternas svar. Alla kommer in på sin speciella kompetens som de besitter som en skillnad. Att 
stötta barn och hitta alternativa metoder för deras utveckling, och att vidareutveckla metoder 
som förskolan redan arbetar med är för respondenterna specialpedagogik. Även en aspekt som 
tid, och att specialpedagogerna har ett utanförseende på förskolans verksamhet beskrivs. 
   Ingen av respondenterna nämner att de arbetar med att undervisa i sitt specialpedagogiska 
uppdrag. En av specialpedagogerna arbetar tillsammans med barn, då med deras tal- och 
språkutveckling både individuellt och i grupp, vilket hon önskar arbeta mer regelbundet med. 
Specialpedagogerna arbetar också med kompetenshöjning av pedagogerna på förskolor. De 
beskriver det som utbildning till vuxna och ett par specialpedagoger skulle vilja arbeta mer 
med det. 
   Samtliga specialpedagoger arbetar med att utreda, genom att kartlägga, observera och att 
göra pedagogiska bedömningar av barn och personal på förskolor. Det leder ofta till handled-
ning då specialpedagogen och arbetslaget delger varandra förslag på förändringar och vidare-
utveckling av metoder. Genom sina specialkunskaper kan specialpedagogerna ge tips och 
information på åtgärder till pedagogerna i förskolan. 
   Specialpedagogerna i förskolan arbetar med utveckling mest genom handledning och oftast 
sker det med hela arbetslaget. De flesta tycker att det är deras viktigaste uppgift, och det som 
de vill arbeta med. Handledning sker kring ett enskilt barn, hela barngruppen eller kring ar-
betslaget. Specialpedagogerna tycker att genom handledning av personal når de ut till flest 
barn. För pedagogerna i förskolan blir detta ett tillfälle att tillsammans med specialpedagogen 
bolla idéer. Specialpedagogen kan nå ut med sina specialkunskaper och delge ett uppifrånper-
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spektiv med nya infallsvinklar på förskolans verksamhet, så att en gynnsam utveckling kan 
ske. En av specialpedagogerna tycker att ett samarbete med skolledare skulle vara till gagn för 
den specialpedagogiska verksamheten, där möjlighet till påverkan och inflytande är tänkbar.   
 

4.4 Jämförelser och slutsatser 
 

 Specialpedagogik är svårt att definiera för samtliga yrkesgrupper i undersökningen. 
 Alla yrkesgrupper beskriver specialkompetensen som specialpedagogen besitter som 

en skillnad mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik. 
 Handledning är bland det viktigaste uppdraget för alla yrkesgrupperna. Genom hand-

ledning kan specialpedagogen ge råd och bolla idéer med lärarna och delge sina speci-
alkunskaper samt komma med nya infallsvinklar på förskolans verksamhet. För lärar-
na innebär handledning att de får tips och råd och att de gör reflektioner på sitt arbete. 
Genom handledning uppnås utveckling.  

 Undervisning till barn av specialpedagoger efterfrågas mest av skolledare, och en del 
av dem tycker att det är det viktigaste uppdraget för specialpedagogen. Specialpeda-
gogerna och lärarna ser undervisning till pedagogerna genom t.ex. fortbildning som 
väsentligt och betydelsefullt. Lärarna och skolledarna efterfrågar mer av tips och idéer 
och ny forskning från specialpedagogen. 

 Utredningar genom kartläggning, tester och upprättande av åtgärdsprogram gör alla 
specialpedagoger. Det är viktigt för alla yrkesgrupper att specialpedagogen utför detta. 

 Skolledarna anser att de har stort inflytande på hur den specialpedagogiska verksam-
heten nyttjas. De vet alla hur och när specialpedagogiska insatser kopplas in. Kunskap 
och intresse från skolledarna avspeglas i vilken utsträckning som specialpedagogiska 
åtgärder efterfrågas och anlitas. 

 Specialpedagogerna är nöjda med de arbetsuppgifter de utför. Handledning till hela 
arbetslaget är ett betydelsefullt uppdrag för dem, då de når ut till många pedagoger. 
Lärarna önskar mer handledning av specialpedagogen och framför allt mer tid till be-
arbetning efteråt, och fler specialpedagoger att tillgå. Skolledarna vill gärna att speci-
alpedagogen är mer knuten till verksamheten på förskolorna för att få en närhet. De ser 
även specialpedagogen som fortbildare.  
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5 Sammanfattande diskussion 
 
Detta arbete handlar om specialpedagogens roll i förskolan och vilka förväntningar som lärare 
i förskolan, skolledare i förskolan samt specialpedagogen själv har på det specialpedagogiska 
uppdraget. Avsikten är inte att ge en heltäckande bild av hur dessa pedagoger eller pedagoger 
i allmänhet ser på specialpedagogrollen. Detta skulle ha varit omöjligt att uppnå med det be-
gränsade underlag som möjliggörs med den valda metoden, nämligen kvalitativ metod. Avsik-
ten är att fånga ett mönster och genom kategorisering av intervjumaterialet har fokus legat på 
att finna likheter, olikheter och variationer i intervjusvaren. Det hade varit intressant att få ta 
del av fler lärares, skolledares och specialpedagogers åsikter och kunskaper om specialpeda-
gogik i förskolan. Med tidsbegränsning för studiens fullföljande och för att kunna hantera 
intervjumaterialet på rimlig tid blev det skäligt med tolv intervjuer. De öppna frågeställning-
arna ger alltid möjligheter till individuella svar, vilket var en anledning till vald metod, men 
metoden kan också bidraga till svårigheter när svaren skall tolkas. Vi är inte vana intervjuare 
och vissa färdigheter har erövrats under intervjuernas gång. Vi är medvetna om våra begräns-
ningar och att vi inte besitter alla färdigheter. Kvale (1997) påtalar fenomenet att bli klokare 
under arbetets gång när man upptäcker nya dimensioner i undersökningen. Denscombe (2000) 
menar just att en skicklig intervjuare besitter många färdigheter och vi inser att det är en bit 
kvar tills vi behärskar detta hantverk på ett fullgott sätt. Vi anser ändå att vi har fått fram in-
tressanta uppgifter och att vi har fått svar på de frågor vi har ställt utifrån vårt syfte. Därför 
var intervjufrågorna relevanta för undersökningen. Givetvis är vi präglade av våra studier och 
att det i sin tur kan ha påverkat tolkningen och analysen av intervjuerna. Litteraturstudier och 
kvalitativ undersökning ligger till grund för följande diskussion. 
 

5.1 Specialpedagogik i förskolan 
 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne med inslag av bl.a. pedagogik, sociologi, filo-
sofi, medicin och socialantropologi (Atterström & Persson, 2000; Rakstang Eck & Rognhaug; 
1995; Vernersson, 2002). Kanske är det därför som respondenterna upplever att det är svårt 
att definiera skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik. Samtliga respondenter, lära-
re, skolledare och specialpedagoger kommer in på den specialpedagogiska kompetensen som 
den viktigaste skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik. Denna svårighet med att 
definiera specialpedagogik kan påverka specialpedagogens profilering på förskolan och vilka 
arbetsuppgifter som ska ligga på dess bord. Det är ofta specialpedagogens uppgift att utforma 
hur den specialpedagogiska verksamheten ska bedrivas.  
   Specialpedagogens arbete i förskolan, liksom i skolan ska enligt examensförordningen 
(SOU 1999: 63) i huvudsak innehålla tre grundläggande funktioner: som undervisare, som 
utredare och som utvecklare. Dessa funktioner ska bedrivas på tre nivåer: på individnivå, på 
gruppnivå och på organisatorisk nivå. Hur ser det då ut, vilka arbetsuppgifter har specialpeda-
gogen i förskolan och vilka arbetsuppgifter önskar respondenterna att densamma ska inneha?  
 För att en specialpedagogisk utveckling ska ske krävs det mandat ifrån skolledaren som för-
fogar över de ekonomiska resurserna och påverkar med sin inställning till specialpedagogik. 
Samtliga skolledare i vår undersökning menar att de har ett starkt inflytande för hur den spe-
cialpedagogiska verksamheten ska utformas. Stenberg (2003) menar att specialpedagogens 
förändrade yrkesroll kräver ett ökat samarbete mellan specialpedagogen och ledningsgruppen. 
Skolledarna i undersökningen hade alla en god kännedom om de ärenden som specialpedago-
gen var inkopplad på. Däremot hade de inte kännedom om processen i varje enskilt uppdrag 
och inte alltid vetskap om hur det slutliga resultatet utföll. Inte heller hade skolledare och spe-
cialpedagoger ett nära samarbete. Stenberg (2003) menar att samarbete mellan skolledning 
och specialpedagog är viktigt då ansvaret för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering 
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m.m. skulle delas och få flera infallsvinklar. Inte heller specialpedagogerna i undersökningen 
frågade efter ett ökat samarbete med förskolans ledning. Slutsatserna som kan dras utifrån 
detta är att specialpedagogens utvecklingsarbete inte är förankrat vare sig hos specialpedago-
ger eller hos skolledare.  En skolledare och en specialpedagog uttryckte önskemål om att spe-
cialpedagogen skulle arbeta med förebyggande åtgärder. Vara knuten till ledningsgruppen och 
bl.a. kunna påverka gruppsammansättningar, gällande både barn och arbetslag. Enligt SOU 
1999: 63 bör specialpedagogen med sin kompetens ha en tydlig knytning till skolans ledning 
då utredningen menar att: 
 

… tillsammans med rektor förväntas specialpedagogen vara en garant för att de elever som 
av olika skäl riskerar att få eller har svårigheter under skolåren erhåller goda betingelser för 
lärande…(s.195).  
 

I ovanstående citat kan man utläsa att förebyggande åtgärder i syfte att förhindra att barn 
drabbas av svårigheter ligger på både skolledares och specialpedagogers ansvar, d.v.s. även på 
organisationsnivå. För att lyckas med detta krävs, som tidigare nämnts ett nära samarbete mel-
lan specialpedagog och skolledare. Detta finns också beskrivet i examensbeskrivningen för 
specialpedagogexamen (a.a.).  Vi efterlyser en gemensam strävan för ett ökat samarbete mel-
lan ledning och specialpedagog. Som det är nu verkar inte detta vara ett prioriterat uppdrag 
från något håll. Kan det vara så att specialpedagogerna själva inte uttrycker önskemål om att 
bedriva utvecklingsarbete på organisationsnivå? Eller är det så att förändringar tar tid att upp-
nå i förskolans värld?  Byström & Nilsson (2003) menar att i en svår ekonomisk situation, då 
prioriteringar måste göras, väljs skolutveckling och forskning bort. Malmgren Hansen (2002) 
menar att det beror på frånvaron av aktivt stöd ifrån skolledningens sida som resulterar i att 
utvecklingen av specialpedagogens uppgifter går långsamt framåt. I brist på pedagogisk led-
ning har läraren mycket stor individuell påverkan av den egna arbetssituationen och därmed 
också på barnets lärmiljö. I undersökningen visar det sig att lärare i stor utsträckning initierar 
beställningen på specialpedagogiskt stöd. Samtliga skolledare har kännedom om extraresur-
serna, men de förlitar sig starkt på lärarna. Skolledaren har det övergripande ansvaret för 
samtliga barn på förskolan och vi menar att bristen på tid gör att skolledaren fråntar sig möj-
ligheten till att få en helhetssyn på det pedagogiska arbetet med barnen. En skolledare ut-
trycker det så att ”man får förlita sig på den personal man har”. Ingen skolledare nämner att 
specialpedagogens roll kan vara att förutse att barn hamnar i svårigheter och genom att påtala 
förändringar i organisationen motverka att dessa problem uppstår. Inte heller nämner lärare 
eller specialpedagoger denna möjlighet. Detta menar vi är ett eftersatt uppdrag som specialpe-
dagogen har kompetens för. Kan det vara så att det är skilda världar/kulturer inom förskolan 
som inte har hittat fram till varandra? Brist på kunskap för varandras professioner och därmed 
en rädsla att komma in på varandras områden.   
   En specialpedagog menar att det är inte så stor skillnad mellan specialpedagogik och vanlig 
pedagogik, utan det handlar om hur den vanliga pedagogiken struktureras, t.ex. arbete med 
barn i mindre grupp eller ”mer av samma sak under längre tid”. En skolledare uttrycker att 
pedagogik innefattar allt, även specialpedagogik, det handlar om bemötande, värdegrund och 
tron på människans förmågor. Ligger skillnaden i vald metodik? 
   Förskolan har inte någon längre tradition av specialpedagogisk kompetens och den har inte 
heller någon vana av de tidigare speciallärarna som ju inte var verksamma i förskolan. Det 
kan möjligen vara till specialpedagogens fördel genom att förskolans aktörer, inklusive de 
själva, inte behöver brottas med att definiera skillnaden mellan speciallärarens och specialpe-
dagogens uppdrag. Detta skulle kunna vara en gyllene möjlighet för specialpedagoger inom 
förskolan att profilera sig. Men det kan också vara så att verksamma inom förskolan är ”fär-
gade” av speciallärarens roll i skolan eftersom det är den kända yrkesrollen i arbete med barn 
som befinner sig i svårigheter. Studien visar att förväntningarna på specialpedagogens arbete 
är högt ställda. Tilltron till specialpedagogens kunnande är hög och specialpedagogen tilldelas 
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en expertroll. Samtliga kategorier i undersökningen är nöjda med det arbete som specialpeda-
gogen utför, men det finns också delar i uppdraget som inte nämns i någon högre utsträck-
ning. Troligen eftersom de inte efterfrågas eller utförs. 
   De specialpedagoger som arbetar inom förskolan är nästan utan undantag knutna i resurs-
team där flera kompetenser finns med. Exempelvis psykologer och socionomer. Persson 
(2001) och Asmervik m.fl. (2001) menar att samarbete mellan olika discipliner ofta är nöd-
vändigt både för att forskningen ska vara betydelsefull och i utvecklingsarbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. Hellström (1993) och Vernersson (2002) styrker att erfarenheterna av 
stödteam är mycket goda då teamen kan erbjuda konsultation, handledning eller göra utred-
ningar. Flera respondenter uppger att de inte söker en viss kompetens när de anlitar resurs-
teamet utan det är teamet som väljer ut lämplig behörighet för ärendet och ofta sker det ett 
samarbete när flera kompetenser ”rycker ut”. Man kompletterar varandra för att uppnå en hel-
hetssyn på barnet. Drugli (2003) menar att det är av yttersta vikt att de olika professionerna är 
tydliga med sin yrkeskompetens, så att det leder till en klar rollfördelning. Undersökningen 
visar att det inte alltid är självklart för lärarna vilken resurs som efterfrågas. De söker hjälp 
och stöd hos teamet och det är dessa som sedan avgör vem som är bäst lämpad för ärendet. 
Specialpedagogerna och de andra kompetenserna i teamet har dock en klar bild över denna 
fördelning.  Flera lärare och skolledare nämner i intervjuerna att innan specialpedagogiskt 
stöd kopplas in föregås beslutet av diskussioner i arbetslaget och mellan arbetslag/skolledare 
samt av observationer av barnet. Detta visar att det inom förskolan finns ett specialpedago-
giskt förhållningssätt genom en strävan att uppnå en helhetssyn på det enskilda barnet. Denna 
helhetssyn fastslås i förskolans läroplan som viktig att uppnå (Utbildningsdepartementet, 
1998). Detta beskrivs även i det utvecklingsekologiska system som Bronfenbrenner (1985) 
forskat kring och som ser till både individen och miljöförhållanden. Där framhålls att barns 
utveckling och lärande är beroende av dess totala omgivning. 
   Även Helldin (1998) menar att samarbete mellan pedagoger är grunden för förändring och 
det enda som kan avvärja segregering. Vad innebär segregering på förskolan? Är det när en-
skilda barn plockas ut från sin ordinarie grupp och får extra hjälp av t.ex. specialpedagog? 
Kan samtliga barn få det stöd de har rätt till i den egna gruppen? Respondenterna i studien 
anser inte att det är negativt med individarbete utanför den ordinarie gruppen. Tvärtom anger 
flera av dem att detta arbete är nödvändigt på grund av tidsbrist inom de ordinarie förutsätt-
ningarna. Kan det vara så att speciallärartanken, med att plocka ut enskilda barn för kompen-
satorisk undervisning, finns inom förskolan trots allt, just för att kunskapen om specialpeda-
gogens uppdrag inte är klart och tydligt förankrat? Inom förskolan används dock sällan be-
greppet undervisning. Det man istället talar om är träning av färdigheter hos ett barn och om 
det handlar om fortbildning till vuxna- fortbildning eller kompetenshöjning. När specialpeda-
gogen arbetar med barn i mindre grupp eller enskilt är det undervisning på individnivå. Samt-
liga kategorier önskar mer tid för denna typ av uppdrag. En specialpedagog menar att det är 
det absolut viktigaste uppdraget då hon direkt kan ge barnen det som de behöver. Hon finner 
också en tillfredsställelse i att själv kunna utvärdera sin insats. Lärare anser att de skulle be-
höva mer tid för att utvärdera hur de specialpedagogiska insatserna har utfallit.  Haug (1998) 
menar dock att det är av stor vikt att det individuella stöd som ges till barn i svårigheter i allra 
möjligaste mål ska ges inom en ordinarie gruppen, eftersom barn lär tillsammans med andra 
barn. Malmgren Hansen (2002) menar att den största vinnaren vid en segregerande metod inte 
är det enskilda barnet, utan gruppen och läraren i den som får lugn och ro. Vi menar att samt-
liga verksamma inom förskolan bör få kännedom om specialpedagogens uppdrag och vilka 
möjligheter det skulle kunna ge i form av bl.a. utveckling av förskolans verksamhet och integ-
rerat arbete med  barn som befinner sig i svårigheter med handledningens möjligheter som 
grund.  
   Normalitetsbegreppet blir avgörande för vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd. 
Förskolan är till för alla barn, men hur vi ser på barn i svårigheter beror på en mängd olika 
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faktorer t.ex. barngruppernas storlek, personaltäthet, andelen utbildad personal, skolledarens 
syn på specialpedagogik och andra ekonomiska förutsättningar. I tider av besparingar och 
nedskärningar minskar acceptansen för avvikelser. Tiden räcker helt enkelt inte till för att ge 
dessa barn det stöd som de har rätt till inom gruppen. Ökningen av andelen inskrivna barn i 
förskolan (Skolverkets lägesbedömning, 2004: 249; Prop. 2004/05: 11) tror vi är en avgöran-
de faktor till att specialpedagogen ses som en utväg för att få hjälp i arbetet med dessa barn, 
ofta utanför den egna gruppen. En risk med dessa förändringar inom förskolan kan vara att 
toleransen för vad anses vara normalt blir allt snävare. Haug (1998) och Börjesson (1997) 
menar att normalisera kan vara en strävan efter att standardisera till det önskvärda. I det önsk-
värda ligger en önskan av att individen passar in i det ordinarie systemet. Förskolan använder 
sig allt oftare av individuella utvecklingsplaner, IUP för att kartlägga varje barn utvecklings-
status. I dessa utvecklingsplaner kan man också utläsa en risk med att förskolan tappar sin 
tidigare syn på att barn i svårigheter ska rymmas inom det s.k. ”normala”. Synen på special-
pedagogen som en expert som ”tar hand” om dessa barn utanför gruppen kan innebära en risk 
för ökad diagnostik för dessa barn.  
   Handledning kan vara ett redskap för att undvika segregering eftersom ordinarie pedagog 
som arbetar med barnet under lång tid får möjlighet till stöd av specialpedagog. Därefter kan 
arbetet med barnet fortgå med hjälp av nya strategier i den ordinarie gruppen. Flera skolledare 
i undersökningen menar att just handledning faktiskt är det allra viktigaste uppdraget för spe-
cialpedagogen, då det blir en slags fortbildning och kompetenshöjning för pedagogerna. 
Handledning på de förskolor som har varit aktuella i vår undersökning föregås av ett utred-
ningsarbete, oftast genom observationer och kartläggning, antingen av läraren i arbetslaget 
eller av specialpedagogen. Handledning kan ges av de olika kompetenserna i resursteamet, 
men det är bara specialpedagogen som träffar barnet. Handledning är ett uppdrag med inslag 
av undervisning. Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2002) menar att de vanligaste formerna 
av handledning innefattar undervisning, rådgivning samt att vara utmanare och teoretiker. 
Handledning kan ske på både individnivå, till enskild lärare och på gruppnivå, till arbetslaget. 
Samtliga kategorier i undersökningen anser att handledning är en av de viktigaste arbetsupp-
gifterna för specialpedagogen. Bladini (2004) och Sahlin (2005) har i sina avhandlingar un-
dersökt hur specialpedagogen arbetar med handledning och de har kommit fram till att den 
handledande funktionen är otydligt beskriven, eftersom det i examensbeskrivningen (SOU 
1999: 63) står att specialpedagogen skall vara en kvalificerad samtalspartner, inte handledare. 
När respondenterna beskriver på vilket sätt de får handledning så är det oftast i form att få tips 
och idéer, att få bekräftelse, att de får bolla sina tankar och få konkret stöd i form av anpassat 
material. O. Wahlström (1996) menar att handledning inte är exempelvis undervisning. Vi 
anser att för att handledning ska leda till utveckling för läraren krävs ett förtydligande av 
handledningens innebörd och vad den ska innehålla. Enligt Bladini (2004) är handledning ett 
redskap för att uppnå förändring. Normell (2002) menar att handledning skapar utrymme för 
reflektion och lärande. För att utveckling av och i förskolan ska kunna ske krävs gemensam 
tid för reflektioner, utvärdering och att personalen kan föra en dialog av verksamheten till-
sammans (SOU, 2004/05:11). Utredningen visar också att det ibland kan vara nödvändigt med 
extern handledning för att utvecklingen ska bli gynnsam.  
   Det förekommer sällan att specialpedagogen arbetar i barngrupp eller som en i arbetslaget. 
En skolledare uttrycker att det skulle vara det mest optimala att ha en specialpedagog knuten 
till varje enhet och också verksam i barngrupperna. Detta skulle spara värdefull tid genom att 
barnet kunde få omedelbart stöd. Det motsäger flera lärares önskemål om att specialpedago-
gen kommer in med ett ”utanförseende”. Vi menar att just att specialpedagogen kommer in 
med sitt nya seende gör att beteenden och mönster kommer i en annan dager. Specialpedago-
gen är inte heller engagerad i det som har varit eller med i tidigare föräldrakontakter. Det blir 
inte den känslomässiga påverkan som skulle kunna vara tänkbar om specialpedagogen stän-
digt var närvarande.   
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   Specialpedagogisk kompetens efterfrågas i hög grad på förskolan och av samtliga yrkeska-
tegorier i undersökningen. Lärare på förskolan har en stark tro på specialpedagogens kunskap 
och dennes förmåga att ge bekräftelse på lärarens metodik. Vilken specialinriktning special-
pedagogen har fördjupat sig inom är avgörande när extra stöd kallas in. Särskilt språklig in-
riktning efterfrågas just i vår undersökning, vilket kan ha att göra med att flera respondenter 
är verksamma i mångkulturella områden. Att så få specialpedagoger är knutna till förskolan 
handlar inte om brist på efterfrågan eller att de inte anses behövas, tvärtom. Samtliga respon-
denter i undersökningen frågar efter fler specialpedagoger. Vikten av tidig upptäckt av barn i 
svårigheter nämns som en betydelsefull faktor. Ingen lärare eller skolledare i undersökningen 
ser det som ett eget misslyckande att koppla in specialpedagogiskt stöd. 
   Det skulle vara intressant med ytterligare studier om specialpedagogens yrkesroll och i syn-
nerhet i förskolan. Förskolans position i utbildningssystemet har stärks och höjts. Krav och 
förväntningar på tidig upptäckt och barns lust att lära i utvecklande lärmiljöer framhålls.  Vi-
dare forskning skulle kunna handla om att undersöka ifall barngruppernas storlek har betydel-
se för segregerad undervisning av barn i förskola? IUP.s betydelse för normalitetsbegreppet? 
Kan förskolan möta det ökade antal barn i behov av särskilt stöd, när specialpedagogisk kom-
petens upplevs av lärare i förskolan som ej tillräcklig i omfattning? Vår undersökning visar 
också att specialpedagoger på ledningsnivå är obefintlig. Vilken betydelse har samarbetet 
mellan skolledning och specialpedagog på organisationsnivå för att förhindra att barn drabbas 
av svårigheter?  Och vi undrar också hur handledningsbegreppet kan tydliggöras och förklaras 
för vad det egentligen är? 
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6 Sammanfattning 
 
Denna studie är en kvalitativ undersökning där vi har gjort 12 intervjuer med lärare i försko-
lan som haft specialpedagogiskt stöd i sin verksamhet, skolledare och specialpedagoger. 
Syftet med undersökningen har varit att beskriva vilka förväntningar som finns på specialpe-
dagogen och dess uppdrag på förskolor, likaså om specialpedagogens tre uppdrag som under-
visare, utredare och utvecklare efterfrågas. 
   Vi inleder vårt arbete med att studera vilka riktlinjer som finns i de aktuella styrdokumenten 
och i examensbeskrivningen för specialpedagoger.     
   I vår litteraturgenomgång har vi valt att fördjupa vår kunskap om begreppet specialpedago-
gik. Specialpedagogik är av tvärvetenskaplig karaktär med inslag av bl.a. pedagogik, psyko-
logi, sociologi, filosofi och medicin. Därefter går vi vidare med vad som är specialpedagogens 
uppdrag och dess roll i handledning, kartläggning och utveckling av förskolan. Yrkesrollen är 
mångdimensionell. Förskolan är till för alla barn och de bör ses i ett helhetsperspektiv. Detta 
framställs i det utvecklingsekologiska perspektivet på barns utveckling. Barn ska få stöd i sin 
utveckling utifrån sina enskilda behov och förutsättningar. Barn i behov av särskilt stöd är 
ingen avgränsad grupp med vissa egenskaper. Avslutningsvis belyser vi lärare i förskolan och 
skolledares yrkesroller och betydelse för den specialpedagogiska verksamheten. 
   I metoddelen beskrivs hur vår undersökning har gått till. Inledningsvis motiveras varför vi 
valt att göra en kvalitativ intervju med semistrukturerade intervju frågor. För att få en bild av 
vilken efterfrågan av specialpedagogiska insatser som söks på förskolor, samt att spegla om 
specialpedagogens uppdrag som undervisare, utredare och utvecklare efterfrågas intervjuade 
vi fyra lärare i förskolan, fyra skolledare och fyra specialpedagoger. Intervjuerna skedde un-
der bandupptagning och intervjuerna beskrivs med text och belysande citat i resultatdelen. 
Resultaten redovisas utifrån varje yrkesgrupp och avslutas med sammanfattande kommenta-
rer.  Resultatet visar att specialpedagogik är svårdefinierad av alla grupper. Kompetensen som 
specialpedagogen besitter ses som en skillnad. För alla yrkesgrupper var handledning det vik-
tigaste uppdraget och det de ville att specialpedagogen skulle arbeta med. Genom handledning 
kan nya infallsvinklar, råd och idéer fås och ges. Skolledarna vill se mer undervisning till bar-
nen och specialpedagogerna vill undervisa, fortbilda pedagoger i förskolan. Lärarna efterfrå-
gar fler specialpedagoger att tillgå. 
   Vi har funnit att specialpedagogik är tvärvetenskaplig och kanske därför svårdefinierad. 
Alla yrkesgrupper beskriver specialkompetensen som specialpedagogen besitter som en skill-
nad mellan pedagogik och specialpedagogik.  
  Lärare och specialpedagoger är nöjda med den specialpedagogiska verksamheten. Lärarna 
skulle vilja ha mer tid till utvärdering av de specialpedagogiska insatserna och fler specialpe-
dagoger att tillgå. Skolledare önskar mer undervisning till enskilda elever. Handledning är 
bland de viktigaste arbetsuppgifterna för samtliga yrkesgrupper, men handledningsfunktionen 
behöver tydliggöras. Barngruppens storlek gör att barn får hjälp av specialpedagog utanför 
den egna gruppen. Ett ökat samarbete mellan skolledare och specialpedagog på organisations-
nivå behövs för att förebygga att barn drabbas av svårigheter.  
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Bilaga I 
 
 

Intervjufrågor (Specialpedagog) 
 

1. Berätta om Din bakgrund (utbildning, yrkeserfarenhet, nuvarande arbetsplats 
m.m.). 

 
2. Vad innebär specialpedagogik för Dig, jämfört med vanlig pedagogik? 

 
3. Hur är den specialpedagogiska verksamheten organiserad i Din enhet? 

 
4. Vilka arbetsuppgifter har Du i Ditt upptagningsområde? 

• Vilken anser Du vara viktigast? 
        
      5.    Vad skulle Du vilja/önska arbeta med? 
 
      6.     Är det något annat Du skulle vilja tillägga, som jag inte har tänkt på att ta upp? 
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Bilaga II 
 
 
Intervjufrågor (Lärare i förskolan) 
 

1. Berätta om din bakgrund (utbildning, yrkeserfarenhet, nuvarande arbetsplats 
m.m.). 

 
2. Vad innebär specialpedagogik för Dig, jämfört med vanlig pedagogik? 

 
3. Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen i Din enhet? 

• Vilken anser Du vara viktigast? 
 

4. Vad skulle Du vilja/önska att specialpedagogen arbetade med?    
 

5. Är det något annat Du skulle vilja tillägga, som jag inte har tänkt på att ta upp? 
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Bilaga III 
 
 

Intervjufrågor (Skolledare) 
 

1. Berätta om din bakgrund (utbildning, yrkeserfarenhet, nuvarande arbetsplats 
m.m.). 

 
2. Vad innebär specialpedagogik för Dig, jämfört med vanlig pedagogik? 

 
3. Vilken betydelse har förskolans ledning för den specialpedagogiska verksamhe-

ten? 
 

4. Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen i Din enhet? 
• Vilken anser Du vara viktigast? 

 
5. Vad skulle Du vilja/önska att specialpedagogen arbetade med? 

 
6. Är det något annat Du skulle vilja tillägga, som jag inte har tänkt på att ta upp?  
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