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Förord 

Tänk att tiden har kommit då det är dags för mig att sätta punkt för denna 

utbildning till specialpedagog som började för tre år sedan. En utbildning som har 

gett mig så många nya tankar och en ny sida hos mig som pedagog. Jag har vuxit i 

mitt sätt att bemöta barn, pedagoger och vårdnadshavare. Jag har vuxit i mitt sätt 

att tänka och utmanats att få tänka om och tänka nytt. Det här examensarbetet har 

varit väldigt givande och roligt att få göra. Under resans gång till specialpedagog 

har jag varit med om mycket frustration men också mycket lärdom och glädje. Jag 

är tacksam att jag fått möjligheten att gå denna utbildning vilket inte hade varit 

möjligt utan all hjälp och stöd runt omkring.  

Mitt varmaste tack till min handledare, Johanna Lüddeckens. Du har bidragit med 

noggrann läsning av min text och snabb respons. Du har även givit förslag på 

förbättring av uppbyggnaden av min text och alltid varit positiv.  

Tack till alla de respondenter som valde att medverka i min undersökning. Ni har 

bidragit med så många viktiga tankar för att bygga den bästa förskolan för våra 

barn. Tillsammans är det inte omöjligt, man måste bara våga tro på en förändring. 

Jag vill även få med min före detta chef, Lisa Lindfors som var med vid min sida 

när jag började denna utbildning, men som gått vidare på nya uppdrag. Tack för 

att du alltid fanns där som en viktig samtalspartner och visade stort intresse för att 

förändra förskolans framtid med att driva på att det behövs specialpedagoger inom 

förskolan. 

Sist men inte minst, min familj. Framför allt Tobias, min man och bästa vän och 

Ann-Louise, min mamma. Ni har varit ett enormt stort stöd ända sedan jag 

tvivelaktigt tog mina första steg och ni har alltid peppat och trott på mig när jag 

varit på väg att ge upp. Tack! 

 

Specialpedagogutbildningen, maj 2022 

Lena Schedin Frick 
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Sammanfattning  

Syftet med den här studien är att bidra med en fördjupad förståelse för 

specialpedagogens roll i förskolan och vad det specialpedagogiska uppdraget i 

förskolan kan innebära, samt vilka förväntningar som ställs på en specialpedagog 

från olika professioner verksamma inom en förskoleverksamhet. Datainsamlingen 

är indelad i två delar där i datainsamling 1, n=10 pedagoger i förskolan fick svara 

på verksamhetsrelaterade frågor i en enkät. I datainsamling 2 fick n=5 

respondenter som på olika sätt arbetar mer övergripande i organisationen, i en self 

survey, vilket är en typ av skriftlig intervju, svara på frågor mer relaterade till sina 

respektive professioner och uppdrag. Data från båda insamlingarna 

sammanställdes sedan och analyserades tematiskt utifrån två teman, 

Specialpedagogen lyser med sin frånvaro och Jurisdiktion som spretar. 
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Den teoretiska utgångspunkt som använts är professionsteorin. Resultaten visar att 

det finns olika förväntningar kring specialpedagogens roll och uppdrag. Det 

skiljer sig åt vem som ska ansvara för barn i svårigheter och vem det är som ska 

komma med förslag på lösningar och bidra med kunskapen om neuropsykiatriska 

svårigheter och utbilda övriga behövande. Studiens slutsats är att 

specialpedagogens profession bör diskuteras och förtydligas, samt även att den 

bör finnas inom förskolan för att vara ett stöd till rektorer och pedagoger i 

hantering av barn med särskilda behov. 

 

Ämnesord: förskola, särskilda behov, specialpedagog, professionsteori, 

jurisdiktion. 
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Abstract  

The purpose of this study is to contribute to a deeper understanding of the role of 

the special education teacher in the preschool and what the special education 

assignment in the preschool may entail, as well as what expectations are placed on 

a special education teacher from various professions active within a preschool 

operation. The data collection is divided into two parts, where in data collection 1, 

n=10 educators in the preschool had to answer activity-related questions in a 

questionnaire. In data collection 2, n=5 respondents who in various ways work 

more broadly in the organization, in a self survey, which is a type of written 

interview, had to answer questions more related to their respective professions and 

tasks. Data from both collections were then collated and analyzed thematically 

based on two themes, The special education teacher shines with his absence and 

Jurisdiction that spreads. The theoretical starting point used is the profession 

theory. The results show that there are different expectations regarding the special 

education teacher's role and tasks. There is a difference between who should be 

responsible for children in difficulties and who should come up with proposals for 

solutions and contribute with knowledge about neuropsychiatric difficulties and 
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educate others in need. The study's conclusion is that the special education 

teacher's profession should be discussed and clarified, and that it should exist 

within the preschool to be a support to principals and educators in dealing with 

children with special needs. 
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1 Inledning med syfte och frågeställningar 

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö-18 (Skolverket, 2019) ska förskolan lägga 

grunden för ett livslångt lärande. Det innebär bland annat att förskolan ska stimulera 

alla barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska 

utgå från en helhetssyn på barnet så att barnets behov utformas på ett sådant sätt att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018). Björck-

Åkesson (2009) menar på att förskolan är det första steget i utbildningen där barn 

ska få utvecklas och rustas inför framtiden och menar på att det därför är viktigt att 

hjälpa barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan. Det kan därför vara bra att ge 

barnen det specialpedagogiska stödet som krävs för att detta ska vara fullt möjligt. 

Det som sker i förskolan påverkar barnet i allra högsta grad menar Lutz (2013) och 

enligt Björck-Åkesson (2009) får förskolan en alltmer betydelsefull roll där tidiga 

insatser blir mer och mer viktigt och behoven kan uppmärksammas tidigt. En 

förutsättning för att det ska fungera är att pedagogerna på förskolan har goda 

kunskaper inom många olika områden och kan få stöd och vidareutbildning när de 

känner att deras kunskaper inte räcker till (Björck-Åkesson, 2009). Att 

förskolepersonal kan känna sig ensamma i sitt arbete och i behov av 

kompetensutveckling är något som Sandberg m.fl., (2010) beskriver i sin studie. 

Sandberg och Norling (2014) vill mena på att vikten av handledning och 

kompetensutveckling för pedagogerna är ett sätt att säkra kvalitén i förskolan. Detta 

pekar på vikten av stöd från specialpedagog i förskolans verksamhet.  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt (Skolverket, 2016, s. 5).  

 

I examensordningen (SFS 2017:1111, s. 3,4) för specialpedagoger står det att 

studenten ska visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor och att självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Studenten ska även visa 

förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 
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förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer. 

Det är enligt Lutz (2013) viktigt att pedagoger har en medveten sida om vilket stöd 

och insats ett barn behöver för att utvecklas på bästa sätt då det kan gå flera år när 

de kommer till skolan innan de uppmärksammas. Almqvist (2006), Renblad och 

Brodin (2014) skriver att allt fler barn och allt yngre barn inom förskolan mår dåligt 

och hamnar i svårigheter gällande det psykiska, emotionella och sociala. Samtidigt 

som förskolepersonal signalerar att de behöver mer stöd och kunskap för att möta 

dessa behov. Även Skolverket (2008) har funnit att antalet barn i behov av stöd har 

ökat inom förskolan den senaste tiden. De resurser som finns att tillgå för 

pedagogerna är ofta otillräckliga och de efterfrågar mer handledning för att kunna 

möta barnens olika behov bättre. Nordin-Hultman (2004) menar också på att allt 

fler barn i förskolan visar svårigheter inom det sociala samspelet och 

koncentrationssvårigheter. Vidare menar hon på att det inom förskolan skapas 

normer och föreställningar av barnet som avvikande eller extra behövande. Det är 

med andra ord miljön och materialet som gör om barnet uppfattas som kompetent 

eller som ett barn i behov av särskilt stöd. Med hjälp av våra föreställningar och 

teorier skapar vi bilden om barnet och vad vi riktar vår uppmärksamhet mot. I 

förskolan förläggs ofta svårigheterna på barnet och det är ofta barnet som ska 

förändras och passas in, inte miljön eller pedagogerna där förändringen i stället 

borde ligga (Nordin-Hultman, 2004).  

Ett flertal forskare (Bladini, 2004; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Lutz, 

2009; Palla, 2015) menar på att det finns lite specialpedagogisk forskning kring 

förskolan. Intresset för föreliggande studie grundar sig framför allt i att rektorer som 

ansvarar både för grundskolan och förskolan kan sakna den specialpedagogiska 

kompetensen på förskolan, trots att Palla (2021) lyfter att pedagoger emellanåt 

skriker efter hjälp. Det förekommer att det inte finns någon specialpedagog anställd 

på förskolan med däremot finns det på skolan. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är rektorn skyldig att anställa en person till skolan 

som har specialpedagogisk kompetens, men till förskolan finns inte detta krav, 

vilket ofta gör att förskolorna står utan den kompetensen. På många skolor i Sverige 
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idag ingår det i organisationen ett elevhälsoteam (EHT) med tillgång till flera olika 

professioner, som har i uppdrag att förebygga och främja lärmiljöerna, och stödja 

eleverna i sin måluppfyllelse (Skollag, SFS 2010:800). Skollagen (SFS 2010:800) 

visar på tydlighet när det gäller vilken utbildning de flesta professioner inom EHT 

ska inneha. Vad gäller den specialpedagogiska professionen så kan den av läsare 

uppfattas mer problematisk. När Skollagen (SFS 2010:800) inte uttrycker mer 

tydligt vad som gäller inom den specialpedagogiska professionen är att det kan 

skapa problem för en hel yrkesgrupp, eller ett team som ska samarbeta mot samma 

mål. Även om det i styrdokumenten för förskolan och skolan (Lpfö-18, SFS 

2010:800) inte framkommer några riktlinjer för specialpedagogens profession så 

menar Möllås m.fl., (2017) att barns rätt till stöd och stimulans i sin utbildning 

kvarstår. Lutz (2013) menar på att förskolans styrdokument är diffusa och är skriven 

med en relationell syn på barn i behov av särskilt stöd, där behovet av stöd avgörs 

av omständigheterna i omgivningen. Enligt Göransson m.fl., (2015) finns avsaknad 

av tydliga riktlinjer för hur särskilt stöd ska ges, bara att det ska ges och att det ska 

finnas specialpedagogisk kompetens. 

Ofta verkar det finnas en förväntan från olika professioner vad en specialpedagog 

är till för. Bland förskollärare och barnskötare kan det förväntas att 

specialpedagogen ska komma in och lösa problemen som uppstår kring barn, 

vilket det ofta inte blir och besvikelse kan uppstå. Bladini (2004) tror att det precis 

är så, att pedagogerna tror att det är specialpedagogen med sin kompetens som ska 

ta hand om och vara med barnet. Enligt egen erfarenhet tycks rektorer uttrycka å 

ena sidan en viss osäkerhet kring vad en specialpedagog kan användas till och vad 

det kan vara bra för, och å andra sidan är det en budgetfråga som handlar om ifall 

de ska våga satsa eller inte. Att förtydliga specialpedagogens roll i förskolan blir i 

ljuset av detta viktigt för alla aktörer, både skolledning och personal i förskolan.  

Rektorer som ansvarar både för förskolan och grundskolan saknar ofta den 

specialpedagogiska kompetensen på förskolan, trots att, som Palla (2021) 

uttrycker det, pedagoger emellanåt skriker efter hjälp. Detta föranleder därför till 

att denna studie har som syfte till att bidra med en fördjupad förståelse för 

specialpedagogens roll i förskolan och vad det specialpedagogiska uppdraget i 

förskolan kan innebära, samt vilka förväntningar som ställs på en specialpedagog 
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från olika professioner inom en förskoleverksamhet. Inom denna studie kommer 

följande professioner att beröras: rektor, specialpedagog, förskollärare och 

barnskötare, samt en person som har hand om att utveckla kvaliteten inom 

förskolor och tituleras som kvalitetsutvecklare för förskola.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka förväntningar har olika professioner inom förskolan på vad 

specialpedagogens roll och uppdrag innebär i en förskoleverksamhet?  

• Vilka erfarenheter har olika professioner i en förskoleverksamhet av att 

arbeta med en specialpedagog?  
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2 Kunskapsöversikt  

I detta kapitel redogörs för vad som tidigare skrivits om specialpedagogik inom 

förskolan och specialpedagogens roll i förskolan. Inom området specialpedagogik 

används centrala begrepp och styrdokument. Här presenteras tidigare forskning 

inom mitt problemområde med hjälp av utvald litteratur, samt nationell och 

internationell forskning. Området har visat sig vara svår att finna relevanta artiklar 

som riktar sig till förskolan. Först presenteras en specialpedagogisk bakgrund med 

tillhörande sätt att se på barn historisk sett, lärmiljöns betydelse, aktuella 

styrdokument, förskolans ledning och yrkesgrupper med tillhörande roller, och 

avslutas med en nationell och internationell översikt. Förskolan har genomgått 

förändringar under senare år vilket kan antas ha gjort inverkan på yrkesgruppernas 

uppdrag, arbetsuppgifter och vem som gör vad i förskolan (Enö, 2005; Ekström, 

2007; Eriksson, 2014). I förskolan arbetar olika yrkesgrupper och i detta kapitel 

kommer följande yrkesgrupper beröras: rektor, förskollärare, barnskötare och 

specialpedagog. Tillsammans har dessa yrkesgrupper olika sätt att inverka på 

verksamheten inom förskolan (Lindqvist m.fl., 2011). 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv  

Ahlberg (2015) skriver med hjälp av DsU 1986:13 att historiskt sett så har det alltid 

funnits barn som inte passat in i förskolans värld av olika anledningar. 

Anledningarna kunde vara att barn ansågs avvikande och hade svårigheter att ta till 

sig och följa med i undervisningen. Från att ha talat om barn med behov av särskilt 

stöd, till att vi idag säger barn i behov av särskilt stöd har gjort att vi kan spegla en 

förändring i synsättet. I början av 1990-talet ersattes successivt tankesättet barn med 

svårigheter till barn i svårigheter som gjorde att synsättet inte längre endast 

placerades hos barnet, utan kunde bero på en svårighet i miljön som barnet befann 

sig i (Lutz, 2013). Från det enskilda barnet som bärare av problemet, till den totala 

miljön som barnet befinner sig i, en miljö där barnet inte längre är ensam bärare, 

utan där även pedagogen har en betydande och viktig roll. Oavsett om orsakerna 

beror på det biologiska, psykologiska eller sociala så rekommenderas barns 

svårigheter i förskolan att ses som pedagogiska frågor, och därmed påverkningsbara 
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genom pedagogiska insatser (Lärarförbundet, 2006). Vidare skriver Lärarförbundet 

att ett sådant synsätt innebär att den specialpedagogiska verksamheten är en 

integrerad del i all pedagogisk verksamhet, och därmed kan ingen pedagog blunda 

och avsäga sig ansvaret. Lutz (2013) skulle kunna mena på att det redan för drygt 

60 år sedan fanns en förändring i sitt tänkande kring barnet och barndomen som 

växte fram. Det finns några grundläggande sätt att se på den specialpedagogiska 

verksamheten och varför barn hamnar i svårigheter i förskolan (Nilholm, 2005; 

Nilholm, 2020). Nilholm (2005) menar på att det finns två perspektiv som brukar 

urskiljas, ett traditionellt och ett alternativt perspektiv, och dessa perspektiv kan 

även benämnas på lite olika sätt. Enligt Persson (1998) utgör dessa två perspektiv 

“radikalt olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter”. Persson (2019) skriver att 

perspektiven dock inte behöver innebära att de utesluter varandra utan bör i stället 

ses som idealtyper. Persson menar på att idealtypen inte är ett objektivt fenomen 

utan ett verktyg som ska göra förståelsen av verkligheten lättare. Att de olika 

perspektiven ger skilda konsekvenser för hur verksamheten organiseras är något 

som Ainscow (1998) lyfter. För att förstå specialpedagogisk verksamhet så är 

perspektiven således verktyg för detta. Den specialpedagogiska verksamheten är av 

tradition inom det kategoriska perspektivet anser Persson (1998). Inom det 

kategoriska perspektivet skriver Gäreskog (2020) att problemet förläggs till det 

enskilda barnet och det är barnet som har brister. Individens svårigheter ses som 

medfödda eller knutna till uppväxten och familjeförhållanden. Emanuelsson m.fl. 

(2001) menar på att barnets svårigheter bestäms ofta med hjälp av diagnoser av det 

som avviker från det normala. Inom detta perspektiv förläggs ansvaret till experter 

då det blir viktigt med kvalificerad hjälp som är relaterade till de visade 

svårigheterna (Gäreskog, 2020). Inom det relationella perspektivet uppstår 

svårigheterna i mötet med uppväxt- och utbildningsmiljön (Persson, 2019). Det 

specialpedagogiska åtgärderna fokuserar på individen, förskolläraren och miljön. 

Perspektivet innebär att den pedagogiska kompetensens förmåga är att kunna 

anpassa undervisning och förskolans verksamhet till barns olika förutsättningar 

(Gäreskog, 2020). Om man förstår specialpedagogisk verksamhet utifrån ett 

relationellt perspektiv handlar det enligt Persson (1998) om ett långsiktigt arbete. 

Vilken yrkesgrupp som ska ha kontrollen över kunskap och arbetsuppgifter när det 
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gäller barn i svårigheter kan inte innebära att någon avstår från att göra anspråk på 

jurisdiktionen. Därmed kan inte förskollärare enligt Gäreskog (2020) avsäga sig 

arbetsuppgiften och ansvaret som det innebär kring arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd till experter. Ansvaret för specialpedagogisk verksamhet förläggs till 

arbetslag med stöd av rektor utifrån det relationella perspektivet (Persson, 2019). 

Alltså behöver all personal inom förskolan enligt Gäreskog (2020) göra anspråk på 

jurisdiktion vilket innefattar att vara involverad i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd för att på det sättet uppmärksamma fler infallsvinklar i arbetet med 

barn i svårigheter. I nuvarande skollag står det “barn i behov av särskilt stöd” (SFS 

2010:800, kap 8 9§). Begreppet har växt fram för att markera behovet av stöd beror 

på samspelet med omgivningen och för att minska betoningen på att barnet avviker 

(Skolverket, 2005). Detta visar mer på ett relationellt synsätt, vilket medför en 

betydelse av att de svårigheter barnet hamnar i inte endast kan placeras hos barnet 

utan svårigheterna kan uppstå i mötet mellan barnet och miljön (Skolverket, 2005; 

Lutz, 2013). I Måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017) går det att tolka det 

relationella perspektivet, Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte 

förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är 

relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön i 

förskolan. Det betyder till exempel att barn kan behöva stöd i sin utveckling i en 

miljö, men inte i en annan (Skolverket, 2017). 

Med hjälp av föregående del om kategoriskt och relationellt perspektiv så kan de 

ha en avgörande betydelse för hur barn och elever tar sig an det olika lärmiljöer de 

vistas i. De två olika perspektiven kan båda ses som avgörande om det skapas 

hinder eller möjligheter för barn och elever. Inom förskolan och skolan möter 

pedagoger och lärare en mångfald av barn och elever. Mångfalden innebär även 

barn och elever med särskilda behov som gör att de kan hamna i svårigheter. De 

svårigheter som kan uppstå för ett barn eller en elev under en dag kan inte 

förväntas att pedagoger och lärare ska ha en lösning på (Timperley, 2019). 

Pedagoger och lärare behöver i många fall någon som hjälper till att visa vägen. 

Specialpedagogen kan ses som vägvisare och har i sitt uppdrag att vara handledare 

och en kvalificerad samtalspartner som ska arbeta förebyggande för att undanröja 

svårigheter i barn och elevers lärmiljöer. På så sätt ges pedagoger och lärare 
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möjlighet att öka kvaliteten i sin undervisning och skapa lärmiljöer för alla barn 

och elever (SFS 2017:1111). För att få en fungerande lärmiljö för allas behov, 

krävs det från pedagogen och lärarens sida ett engagemang där de lär känna sina 

barn och elever och ägnar tid till att få grepp om vilka situationer som fungerar 

och vart det uppstår problem (Bergman & Blomqvist, 2018). I de fall där barnet 

eller eleven har uppnått personlig mognad att själv kunna förmedla sina egna 

tankar och upplevelser så är det enligt Bergman & Blomqvist (2018) så att den 

som äger problemet har oftast själv de bästa idéerna om hur det kan lösas samt 

egna resurser för att lösa det. I annat fall är det en viktig tanke även för 

pedagogerna och lärarna att bli medvetna om. Genom att fokusera på det som 

fungerar skapar vi möjligheter. I alla situationer finns det någonting som fungerar. 

Genom att ställa frågor om det som fungerar får vi en uppfattning om vad man ska 

göra mer för att få det att bli bättre (Bergman & Blomqvist, 2018). Ett sätt att få 

syn på det som fungerar är att ställa frågor om detaljer vilket ger oss de mönster 

som finns i den rådande situationen. De menar på att tillvaron består av olika 

system som alla påverkar varandra och mer eller mindre hänger ihop (Bergman & 

Blomqvist, 2018). Mönstret är som pusselbitar, man kan fokusera på vilka bitar 

som ligger rätt, vilka ligger fel och vilka man vill förändra. Många gånger räcker 

det med att flytta på en pusselbit för att det ska ske förändring (Bergman & 

Blomqvist, 2018). 

2.1.1 Specialpedagogik i förskolan 

Internationellt lyfts den svenska skolan fram och blir en förebild när det gäller 

kvalitet och tillgänglighet, och sättet att förena pedagogik och omsorg vill man 

betona (Björck-Åkesson, 2009). Trots den goda idéen om att lyfta fram den svenska 

skolan som förebild så finns det förbättringsområden redan inom förskolan när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd eller barn som riskerar att få svårigheter i sin 

utveckling, då är det bättre att förebygga problem inom förskolan än att försöka 

reparera i efterhand på skolan. Enligt Björck-Åkesson (2009) går det att förebygga 

både genom generella insatser i förskolemiljön riktade till alla barn och insatser 

som riktar sig till det enskilda barnet. För att inhämta denna kunskap när det gäller 

förskolan, så talar vi oftast om specialpedagogik i termer av att det finns möjligheter 
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i förskolan att konsultera specialpedagoger, som oftast finns hos kommunens 

resursteam, habilitering eller liknande. När man talat om specialpedagogik menar 

Björck-Åkesson (2009) att det oftast är med skolan i fokus. Utöver barnens behov 

att tillgodose så finns det behov hos de anställda som uttrycker att de saknar tid och 

utbildning för att reflektera, diskutera och dokumentera de metoder som tillämpas 

för barn i behov av särskilt stöd, samt även för barn i allmänhet i förskolan. Tidsbrist 

och avsaknad av handledning och kompetensutveckling beskrivs också i olika 

studier som ett hinder i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan enligt 

(Sandberg, Norling & Lillvist, (2009). En konsekvens av att det brister i förskolan 

med avsaknad av kompetens och användandet av centrala begrepp utan att också 

vara överens om deras innebörd skulle kunna resultera i att det inte ger förskolan 

någon samsyn (Hylander & Guvå, 2017). De menar också på att det krävs en 

gemensam uppfattning och syn om vad till exempel en specialpedagog är till för. 

Om det inte råder samsyn när det gäller specialpedagogens uppdrag på alla nivåer 

inom en organisation kan det komma att uppstå förvirring.  

2.1.2 Yrkesgrupper i förskolan 

Inom förskolans verksamhet finns det flera olika professioner, alla med olika lång 

utbildning och skilda uppdrag. Enligt styrdokumentet för förskolan förfogar dessa 

professioner skilda ansvarsområden utifrån sina olika roller (Skolverket, 2017, 

2018) och det kan förmodas att en arbetsfördelning förekommer mellan dessa 

professioner (Gäreskog, 2020). Den som ansvarar och leder det pedagogiska 

arbetet för förskolans kvalitet är rektorn (Skolverket, 2018). Ringarp och Nihlfors 

(2017) hävdar att rektorn har en hög grad av självbestämmande och enligt 

skollagen är det rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar 

för att fördela resurser efter barnens olika förutsättningar och behov (SFS 

2010:800, kap 2 10§). Skolverket (2018) skriver att det i förskolans läroplan 

framgår att rektorn har ett särskilt ansvar för att “utbildningen utformas så att barn 

i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de 

behöver”. I en granskning av förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd 

utförd av Skolinspektionen (2017), synliggörs att i mer än hälften av de granskade 

förskolorna har rektorn inte skapat tillräckliga förutsättningar för arbetet med barn 
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i behov av särskilt stöd. Det handlar enligt Gäreskog (2020) bland annat om att 

rektorn inte säkerställt att personalen har tillräckliga kunskaper om och en 

gemensam förståelse av uppdraget. Förskolans arbete har ända sedan 

Barnstugeutredningen (SOU 1972) kännetecknats av ett gemensamt 

arbetslagsansvar. I förskolans första läroplan lades ansvaret för förskolans 

pedagogiska arbete på hela arbetslaget (Nyberg, 2008). År 2010 reviderades 

läroplanen för förskolan och förskollärares ansvar förtydligades och särskildes 

(SFS 2010:800). Dock tycks ansvars- och arbetsfördelning mellan förskollärare 

och barnskötare vara en problematisk och känslig fråga som kan relateras till den 

långa traditionen av förskolans platta arbetslagsstruktur (Gustavsson & Mellgren, 

2008; Eriksson m.fl., 2019; Sheridan, 2011).  

Förskollärarna kan ta hjälp av en specialpedagog när de upplever att det inte kan 

bedöma vilken insats som barnet behöver för att utvecklas (Gäreskog, 2020). 

Cameron och Lindqvist (2014) lyfter att specialpedagogers arbete handlar i stor 

utsträckning om att förbättra lärandemiljön i förskolor och skolor. Att 

specialpedagoger infördes handlade enligt Lindqvist (2013) om att stödja personal 

i förskolor och skolor så att till exempel lärare kunde hantera alla barn inom den 

vanliga lärmiljön. En möjlig konsekvens är att specialpedagogen förväntas ha en 

expertroll och Bladini (2004) samt Lindqvist m.fl., (2011) menar på att studier 

också visar på att det finns förväntningar på att specialpedagogen vet vilken 

behandling barnet behöver och tar ansvar för det (Gäreskog, 2020).        

2.1.3 Specialpedagogens yrkesroll 

Som nämnts tidigare är det brist på forskning om specialpedagogik i förskolan och 

specifikt forskning om specialpedagogens yrkesroll i förskolan (Bladini, 2004; 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Lutz, 2009; Palla, 2015, Palla, 2021, 

Persson, 2007). Internationell forskning om specialpedagoger som arbetar specifikt 

i förskolan har varit svårt att finna. Både nationella och internationella studier pekar 

på att specialpedagogens yrkesroll är otydlig (Bladini, 2004; von Ahlefeld Nisser, 

2009; Lindqvist m.fl., 2011; Rosen-Webb, 2011). Det framkommer att 

specialpedagoger dessutom har olika arbetsuppgifter beroende på var i 
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skolorganisationen de arbetar (Gäreskog, 2020). I en totalpopulationsundersökning 

av svenska specialpedagoger visar det sig att specialpedagogen inom förskolan 

arbetar med rådgivning och handledning medan specialpedagogen inom 

grundskola, gymnasieskola och specialskolor i högre grad undervisar elever i 

mindre grupp eller individuellt (Göransson m.fl., 2015). I några europeiska studier 

av specialpedagogens roll i grundskolan visar det att arbetsuppgifterna för en 

specialpedagog snarare består av att undervisa mindre grupper av elever än att 

arbeta med handledning och rådgivning (Abbott, 2007; Cole, 2005). 

Specialpedagoger i Norge arbetar oftare än tidigare med handledning och i team 

(Cameron & Lindqvist, 2014). Gäreskog (2020) berättar om en studie utförd av 

Jortveit m.fl. (2020) i Norge och Sverige där det visar sig att arbetsuppgifterna som 

specialpedagoger utför tycks vara ganska lika. Dokumentation, samarbete med 

skoladministratörer och lärare och att arbeta med olika barn är något som mycket 

av deras tid läggs på (Gäreskog, 2020).  

Något som misstolkas i specialpedagogens yrkesroll är andra professioners 

förväntningar och syn på specialpedagogens roll och uppdrag. En vanlig 

förväntning på specialpedagogen är att specialpedagogen skall kunna ge goda och 

riktiga lösningar på de frågor och behov som professionerna har. En naturlig 

förväntan på specialpedagogen är följaktligen att hen skall ge sak ställaren råd om 

hur han eller hon skall kunna förstå, bearbeta eller eventuellt lösa problem (Gjems 

1997). Det är inte helt ovanligt att lärare och annan pedagogisk personal tror att det 

är specialpedagogen som ska lösa och ta hand om problemen som uppstår när ett 

barn eller elev hamnar i svårigheter. Renblad och Brodin (2014) menar att 

specialpedagogens roll är att samarbeta med olika professioner för att barnet ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Alltså är det inte 

specialpedagogen ensam som ska arbeta med specialpedagogik utan det är varje 

pedagogs uppdrag tillsammans med sitt arbetslag.  

Att en specialpedagog kopplas in när pedagoger och lärare vill förstå och styra barn 

vars beteende oroar, förbryllar eller utmanar dem och verksamheten är för Palla 

(2011) vanligt förekommande. I en studie utförd av Lindqvist m.fl., (2011) 

framkommer det att fler förskollärare än klasslärare, anser att specialpedagogen bör 

arbeta med handledning och inte med enskilda barn. Det visade sig också att synen 
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bland lärarna är att specialpedagogerna är de som ska ta ansvar för de barn som är 

i behov av särskilt stöd (Gäreskog, 2020). I en annan studie av Lindqvist och 

Nilholm (2013) visar det sig att rektorer i förskolan anser att en arbetsuppgift för 

specialpedagogen är att arbeta med organisatorisk utveckling.    

2.2 Styrdokument 

I examensordningen (SFS 2017:1111, s. 3,4) för specialpedagoger står det att 

studenten ska visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor och att självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Studenten ska även visa 

förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

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

lärmiljöer. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö-18) står det att förskolan ska utvecklas så att den 

svarar mot de nationella målen. Rektorns ledning samt förskollärare ansvarar för att 

undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag 

att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska 

utvecklas och hålla hög kvalitet. För att hålla hög kvalitet kräver det att rektorn och 

alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, 

utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen. Syftet med utvärdering är att få 

kunskap om hur förskolans kvalitét, det vill säga: verksamhetens organisation och 

innehåll, så att genomförandet kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det är analyserna av utvärderingens 

resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden och vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att förbättra utbildningen. Det kan handla om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet som görs sker i enlighet med målen och 

undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för 

alla barn. Rektorn har yttersta ansvaret för förskolans kvalitét och ansvarar särskilt 

för att, utbildningen på förskolan utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver, samt att förskollärare, 

barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de 
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professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att 

dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen 

(Lpfö-18). Förskolläraren ansvarar för att se till att, varje barns utveckling och 

lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att 

det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål, samt att resultat från 

uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att 

utveckla förskolans kvalitét och därmed barnens möjligheter till omsorg samt 

förutsättningar för utveckling och lärande (Lpfö-18). För ett fungerande samarbete 

mellan rektor och förskollärare är tillit en nyckelkomponent för framväxten av 

välfungerande lokala kulturer (Jarl m.fl., 2017). 

2.2.1 Skolutveckling och ledarskap 

För att en skola ska lyckas med sin skolutveckling krävs det några effektiva faktorer 

som är: ett engagerat, beslutsamt och noggrant ledarskap; en optimerad och 

strategiskt genomarbetad tidsanvändning med fokus på lärande; en god skolkultur 

med höga förväntningar på alla inblandade; att skolan följer upp sitt arbete; att 

kompetensutvecklingen på skolan är anpassad till interna behov; samt att eleverna 

är delaktiga i undervisningsprocessen och att även föräldrarna upplever delaktighet 

(Jarl m.fl., 2017). Här är en möjlig tolkning att varje del är beroende av en helhet 

som den ingår i, precis som Scherp & Scherp (2016) skriver. För att få en god 

skolframgång krävs det att verksamheten har en röd-tråd och samtidigt använder 

sig av all personal som finns inom verksamheten (Skolverket, 2012). Ett sätt att se 

på uttrycket “all personal” skulle kunna vara att det involverar specialpedagogen 

och att man här använder specialpedagogen som en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor. Specialpedagogen kan utifrån sina kunskaper vara 

behjälplig med att följa upp, utvärdera och leda utvecklingen av det pedagogiska 

arbetet mot målet att möta allas behov. Men även att självständigt också kunna 

identifiera, analysera och medverka i verksamhetens förebyggande arbete (SFS 

2017:1111).  

Scherp & Scherp (2016) menar också på att det mest betydelsefulla för en skolas 

utveckling är interaktionen mellan arbetsorganisationen, utvecklingsorganisationen 
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och en helhetsidé, samt att man utgår från medarbetarnas erfarenheter och lärdomar 

i vardagsarbetet. Brister som kan synas vid icke framgångsrika skolor är enligt Jarl 

m.fl., (2017) när medarbetarna tar ställning till hur de lämpligen ska agera i sitt 

arbete anser de, givet den kontext och situation de befinner sig i, att det mest rimliga 

är att de försöker lösa saker på egen hand och inte förväntar sig speciellt mycket 

stöttning. För att motverka detta kan verksamheten använda sig enligt följande 

princip; aktionsforskning planeras utifrån ett dataunderlag, exempelvis en 

kartläggning av hur en skola fungerar inom något specifikt område. Utifrån en 

analys av denna metod planeras sedan åtgärder för att förbättra funktionerna i 

organisationen (Jarl m.fl., 2017). Att de flesta skolledare drivs av en vilja att göra 

skillnad för sina elever är något som Robinson (2015) menar på att de gör. 

Rektorerna vill förbättra sina elevers prestationer, öka deras självförtroende och ge 

dem möjligheter de inte kan hitta någon annanstans. Men vackra ord och höga ideal 

räcker inte alltid. Om ledare inte vet hur de ska omsätta ord i handling, om de följer 

fel spår och svänger åt fel håll, kan deras goda syften öppna upp för frustration, 

minskat engagemang och cynism. Ledarskap handlar enligt Robinson om att bygga 

upp ett förtroende och samtidigt handskas med det förändringsarbetet som ska göras 

så att lärande och framsteg görs tillsammans. I lugna skolor skulle detta kunna vara 

ett kännetecken då relationerna där bygger på värme och förtroende, samt att 

rektorerna är mer synliga i korridorer och på skolgårdar för att personligen lära 

känna och glädjas åt eleverna (Robinson, 2015). Robinson menar också på att det 

som krävs för att lyckas med en implementering - förutom bra idéer - är viljan att 

ge de förutsättningar som behövs för att idéerna ska fungera (Robinson, 2015).  

 

2.2.2 Specialpedagogik utifrån ett nationellt och internationellt 

perspektiv  

Vad gäller framgången och förhållningssättet till specialpedagogik mellan olika 

länder kan vi med hjälp av några studier se att den skiljer sig åt. En svensk studie 

gjord av Göransson m.fl., (2015) visar bland annat att specialpedagoger och 

speciallärare har en mer relationell förståelse för skolsvårigheter än övrig 

pedagogisk personal i termer av att förlägga problematiken på skolnivå eller 
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lärarnivå. Övrig pedagogisk personal har i stor utsträckning ett kategoriskt 

perspektiv och till synes ett gammalmodigt sätt att se på undervisning och barn i 

behov av särskilt stöd. I Storbritannien har man enligt Göransson m.fl., (2015) fått 

fram resultatet att specialpedagoger oftare uppfattar att de identifierar 

problematiken i miljön och inte hos eleverna, än övrig skolpersonal, de betonar 

betydelsen av att se till elevens utveckling och hela situation, inte enbart 

kunskapsmålen och skolsituationen. Något som kan ha en avgörande orsak till det 

skilda förhållningssättet enligt Lutz (2013) är attityder. Lutz vill mena på att 

attityder hos lärare, organisatorisk struktur, elevsammansättning, kontroll, elevers 

delaktighet och betoning på lärande är några aspekter som formar det sociala 

klimatet. Det sociala klimatet i skolan kan vara en bidragande orsak som påverkar 

den ordinarie undervisningen och elevers skolresultat. Det har visat sig under de 

senare åren i internationella jämförelser att kunskapsresultaten av de svenska 

eleverna presterat sämre än tidigare (Nilholm, 2019). Enligt Nilholms (2019) 

mening så har fixeringen vid resultat bidragit till tre konsekvenser. En konsekvens 

är att skolans uppdrag har tagit en bredare vinkel och låtit eleverna förberedas för 

att lära sig samarbeta och växa till ansvarsfulla individer samt förberedas för sitt 

medborgarskap. Den andra är att den demokratiska styrningen av skolan blir 

lidande då den blir otydlig. Den tredje är en brist på hur det konkreta 

klassrumsarbetet ska utformas för att en utveckling i önskvärd riktning för att 

skolan ska ta fart (Nilholm, 2019). I Finland arbetar man efter en modell vid 

insatser för barn i behov av särskilt stöd, där stödet är intensivast under de första 

åren i grundskolan, samt att 20–25 procent av alla förskolebarn får 

specialpedagogiska insatser insatta. Finska forskare vill peka på att det tidigt 

insatta insatserna inom specialpedagogiken är en stark bidragande orsak till 

Finlands framgångar (Lutz, 2013).  
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2.3 Tidigare forskning av olika professioners 

förväntningar på specialpedagogen inom förskolan 

I detta avsnitt presenteras den lilla forskning som tidigare gjorts, som lyfter 

specialpedagogens roll och förväntningar inom förskola och hur pedagoger i 

förskola och skola ser på barn och elever som hamnar i svårigheter. 

2.3.1 Forskningsöversikt  

I studier lyfter forskarna (Akalın et al., 2014; Renblad & Brodin, 2014; Palla, 2021; 

Sukumaran et al., 2015) att antalet barn med särskilda behov ökar för varje år och 

att personalen som har hand om dessa barn inte räcker till på grund av bristande 

kompetens, stöd och inställning. Palla (2021) skriver utifrån sitt granskade material 

att det i svensk förskola råder en situation om ett pressat och ett svårt ansträngt läge. 

Det förekommer att det antingen är ett bristande stöd av tillgång till en 

specialpedagog eller att det inte finns någon alls, vilket resulterat i att personalen 

har fått klara sig själva (Akalın et al., 2014). Renblad & Brodin (2014) ställer sig 

frågan i vilken utsträckning som förskollärarna har stöd från specialpedagoger för 

att underlätta för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En förekommande lösning 

på förskollärares och lärares problem med synen på barn med särskilda behov är 

antingen att barnen exkluderas från klassen, barngruppen och får undervisning i ett 

annat rum eller att någon annan personal tar hand om barnet, till exempel en 

specialpedagog (Akalın et al., 2014). Sukumaran m.fl. (2015) framhäver att det i 

Malaysia förekommer en mängd olika placeringsalternativ för barn med särskilda 

utbildningsbehov där de kan få specialundervisning och studien visade att det fanns 

mycket lite inkludering av förskolebarn med behov av särskilt stöd i förskolan.   

Gemensamt för den nationella och internationella forskningen är att de alla handlar 

om pedagogers syn på barnet. Det visar sig också att det ligger en kunskapsbrist hos 

pedagogerna som gör att de inte räcker till för att göra bedömningar, uppföljningar 

och revidera målen för barn med särskilda behov, då måste de ta hjälp av en 

specialpedagog (Renblad & Brodin, 2014). Även Palla (2021) lyfter att 

pedagogerna brottas med känslan av otillräcklighet när det gäller kunskap och 

kompetens. Renblad & Brodin (2014) menar på att det kan bero på att i utbildningen 
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till förskollärare ofta ingår en kortare delkurs eller moment om specialpedagogik 

och barn i behov av stöd, men många förskollärare menar att de inte fått tillräckliga 

kunskaper till exempel för att kunna nå läroplanens mål om utveckling och lärande 

för alla barn. Palla (2021) å andra sidan lyfter orsaker som outbildad personal, brist 

på utbildning men också brist på fortbildning i relation till konstruktioner av barn i 

behov av särskilt stöd eller olika diagnoser. Något som den tidigare forskningen 

inte lyfter fram är rektorns röst kring förväntningar på specialpedagogens roll och 

förväntningar, ej heller hur rektorn stöttar sina anställda på förskolan när kompetens 

och utbildning inte räcker till.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkt som varit vägledande för 

studiens upplägg, genomförande och analyser av de data som samlats in. Med 

teorins hjälp ska den avgränsa analysen och beskriva vad teorin gör och vad den 

betyder i denna analys. Här går det att ta del av olika professioner inom förskolan 

och jurisdiktion. I föreliggande studies undersökning innefattar olika professioner: 

rektorn, specialpedagog, kvalitetsutvecklare för förskola och pedagoger 

(förskollärare och barnskötare). 

3.1 Proffesionsteori enligt Abbott 

Studiens teoretiska utgångspunkt följer Abbotts (1988) resonemang om 

professioner som berör fokuset på arbetsfördelningar och förväntningar på 

arbetsplatsen. Enligt Abbotts (1988) resonemang är arbetsplatsen en central arena 

och den arena som är minst studerad. Resonemanget Abbott (1988) gör inriktas 

mot yrkesgruppers gemensamma arbete och vem är det som ska göra vad och till 

vem och hur. I Abbotts teoretiska resonemang är yrkesgruppers konkurrens om 

jurisdiktion centralt (Abbott, 1988; Isaksson, 2016; Liljegren, 2008). Jurisdiktion 

betyder att yrkesgruppen har kontroll över en viss kunskap och vissa 

arbetsuppgifter. Abbott (1988 s. 64) formulerar sig  

“In the workplace, jurisdiction is a simple claim to control certain kinds of 

work”.  

I analysen av resultaten i föreliggande examensarbete innebär denna teori att 

resultaten av olika professioners förväntningar på specialpedagogen samt 

yrkesgruppers jurisdiktion synliggörs och tolkas.  

3.2 Professioner och dess styrning 

Gäreskog (2020) skriver med hjälp av Beckman (1989) och Brante (2009) att det 

finns ingen gemensam definition av vad en profession är och det har visat sig 

komplext att formulera en tillräckligt precis definition. Abbotts (1988) definition 

av profession lyder enligt följande  



 27 (68) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

“professions are exclusive occupational groups applying somewhat 

abstract knowledge to particular cases”.  

Att definiera skillnaden mellan profession och yrke tycks för det flesta forskare 

inte längre vara viktigt utan i stället betrakta dem som liknande former som delar 

gemensamma egenskaper (Evetts, 2011; 2013). Evetts (2013) vill mena på att 

yrkesprofessionalism innebär att auktoriteten finns i kollegiet och att kontrollerna 

utövas av de yrkesverksamma genom yrkesetik. Genom sin autonomi och sitt 

handlingsutrymme kontrollerar de professionella sig själva (Ringarp & Nihlfors, 

2017). Gäreskog (2020) menar att legitimitet skapas även genom högre utbildning 

och det skulle kunna innebära att specialpedagogerna ges legitimitet utifrån den 

kunskap de anses inneha på grund av utbildning.  

3.3 Yrkesgruppers anspråk på jurisdiktion 

Varje yrke är bundet till vissa uppgifter och yrken existerar i ett system (Abbott, 

1988). Gäreskog (2020) skriver att inom detta system konkurrerar olika 

yrkesgrupper om jurisdiktionen, det vill säga det behörighetsområde som 

yrkesgruppen strävar efter att kontrollera. Jurisdiktion betyder att en yrkesgrupp 

har kontroll över en viss kunskap och även över vissa arbetsuppgifter. 

Yrkesgruppen gör i och med det anspråk på vissa arbetsuppgifter vilket innebär att 

de strävar efter att få monopol på dessa arbetsuppgifter. Gäreskog (2020) skriver 

att förskollärare kan vara ett exempel på detta då det innehar legitimation samt att 

förskollärares ansvar är tydligt framskrivet i läroplan och skollag vilket stärker 

förskollärares yrkesroll. Specialpedagoger däremot nämns inte i förskolans 

läroplan och förskolan omfattas inte av lagstadgad rätt till specialpedagogisk 

kompetens. När det gäller arbetsplatsen menar Abbott (1988) att det gäller att visa 

sin betydelse för allmänheten, att få kontroll över vissa arbetsuppgifter. 

Arbetsfördelningen formaliseras ofta på arbetsplatsen mellan yrkesgrupper i 

arbetsbeskrivningar vilket kan göra att dessa ibland har en vag relation till hur 

arbetsuppgifterna sedan utförs och av vem. Det är på arbetsplatsen som den 

faktiska arbetsfördelningen visar sig och flera yrkesgrupper kan ha tillträde att 

utföra vissa uppgifter medan andra uppgifter är exklusiva för en yrkesgrupp 

(Gäreskog, 2020). Att yrkesgrupper gör anspråk på en viss typ av arbetsuppgifter 
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menar Abbott (1988) på att det även påverkar andra yrken. En strävan är att varje 

yrke innehar full jurisdiktion när det gäller någon del av arbetet (Abbott, 1988). 

Detta skulle kunna innebära enligt Gäreskog (2020) att varje yrke försöker utöka 

ett arbetsområde och försvara det för att inneha full jurisdiktion. De yrken som 

inte har full jurisdiktion så är underordning en lösning, till exempel barnskötare i 

relation till förskollärare där de har delat upp arbetsuppgifter mellan sig och är 

beroende av varandra (Gäreskog, 2020). Vad gäller yrkesgrupperna förskollärare 

och specialpedagog blir Abbotts (1988) resonemang av intresse, detta då 

yrkesgrupperna kan ses som olika enheter med etablerade gränser. Gränserna kan 

utmanas och omförhandlas vilket kan på så vis förändra professionerna. Gäreskog 

(2020) lyfter att förskollärare och specialpedagoger förhandlar om jurisdiktionen 

över den kunskap och de arbetsuppgifter som handlar om de barn som uppfattas 

vara i behov av särskilt stöd. Med hjälp av Abbotts (1988) resonemang i relation 

till arbetsfördelningen mellan förskollärare och specialpedagoger avses att skapa 

ny kunskap om hur arbetet förhandlas och fördelas mellan yrkesgrupperna 

(Gäreskog, 2020).  
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som valts att använda. Här beskrivs även 

metodens design, studiens urval, datainsamlingens genomförande, bearbetning 

och analys, samt även studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden.  

4.1 Studiens design och metodval 

Datainsamlingen i föreliggande examensarbete är indelad i två delar. Tio 

pedagoger som arbetar i verksamheten med barn i en förskola svarade på frågor i 

en enkät i den första datainsamlingen och fem personer som arbetar mer 

övergripande med skolledning och skolutveckling på olika sätt i samma 

friskolekoncern som förskolan ingick i, svarade på frågor i en så kallad self report 

i den andra datainsamlingen (Bryman, 2018; Davidsson, 2007). Denna metod kan 

kort förklaras med att vara en typ av intervju där frågorna besvaras mer utförligt i 

skrift (se mer på sidan 31). Efter att de två datainsamlingarna genomförts 

sammanfogades empirin och en tematisk analys gjordes, vilken identifierade två 

teman (Braun & Clarke, 2006). Dessa teman sammanfattades sedan och slutsatser 

gjordes. Denna process och studiens design illustreras här i figur 1: 
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Figur 1: Studiens design. 

Datainsamlingen är indelad i två delar. Tio pedagoger som arbetar i verksamheten 

med barnen i en förskola svarade på frågor i en enkät och sju personer som arbetar 

mer övergripande med skolledning och skolutveckling på olika sätt i samma 

friskolekoncern som förskolan ingick i, svarade på frågor i en så kallat self report, 

som är en typ av intervju där frågorna besvaras skriftligt (Davidsson, 2007). 

I denna studie har det använts två olika sätt att samla in datamaterialet på. En 

metod har varit enkät med hjälp av e-post via en webblänk och den andra har varit 

self report, båda metoder med frågor som besvaras skriftligt (Bryman, 2018; 

Analys: tematisk analys, där data från de två 

datainsamlingarna sammanfogas. Två teman 

identifieras och sammanfattas. Slutsatser görs. 
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Davidsson, 2007). De som medverkade i enkäten var pedagoger inom förskola 

och de fick alla svara på samma frågor då det var deras upplevelse och erfarenhet 

om verksamheten som var intressant. De som medverkade i self reporten var de 

som arbetar med övergripande skolutvecklingsfrågor (kvalitetsutvecklare för 

förskola, rektorer och specialpedagoger) och de fick alla olika frågor att besvara 

då intresset låg i att få fram deras förväntningar på en specialpedagog inom 

förskolan.  

4.1.1 Enkät som metod 

Bryman (2018, s. 250) skriver med hjälp av Couper (2000) att det blir allt 

vanligare att forskare som genomför en traditionell enkät-survey erbjuder 

respondenterna möjlighet att fylla i enkäten online. I den information som 

medföljer den utskickade enkäten kan man uppge att respondenterna kan få 

enkäten via e-post eller (om enkäten är tillgänglig på webben) få webbadressen 

och fylla i enkäten där. Enkäten som användes skickades ut med e-post där 

respondenterna fick klicka på en länk för att komma till webbsidan och enkäten 

hade både slutna- och öppnafrågor för att ge respondenterna möjlighet att svara 

med egna ord och erfarenheter och skapa utrymme för ovanliga eller oförutsedda 

svar som kanske inte hade kunnat föreställas vid utformningen av frågorna. Valet 

av frågor utformades för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar och 

riktades utifrån den organisation som pedagogerna var verksamma inom och även 

så att frågorna blev tolkningsbara för att se om det gick att få information om 

någon fråga som verkade mer viktig för respondenterna (Bryman, 2018, s. 315).  

4.1.2 Self report som metod  

Davidsson (2007, s. 70–71) menar på att en self report fungerar likt en intervju där 

respondenterna får frågor som de ska svara på. Skillnaden mellan self report och 

intervju är att det i metoden self report innebär att respondenterna svarar på frågor 

genom en skriven text med hjälp av sina egna erfarenheter och upplevelser. 

Följdfrågor kan inte ställas som vid en intervju vilket innebär att frågorna som 

formuleras i en self report har en stor betydelse. En fördel för respondenterna som 

Davidsson (2007, s. 71–73) betonar är att de kan svara på frågorna i lugn och ro 



 32 (68) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

när de har tid och fundera över frågorna och slippa bli påverkad av de som 

utformat frågorna. Frågorna som ställdes var öppna frågor för att ge 

respondenterna möjlighet att svara med egna ord och erfarenheter och skapa 

utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar som kanske inte hade kunnat 

föreställas vid utformningen av frågorna. Valet av frågor utformades för att ge 

svar på studiens syfte och frågeställningar och riktades för att ge svar utifrån 

skolutveckling som de alla arbetar med och att frågorna blev tolkningsbara för att 

se om det gick att få information om någon fråga verkade mer viktig för 

respondenterna (Bryman, 2018, s. 315). Skillnaden mellan self report och enkät är 

att respondenten i en self report har möjlighet att tänka igenom sina svar och ta en 

paus i skrivandet för att fortsätta vid ett senare tillfälle där respondenten avslutade 

(Davidsson, 2007). Davidsson (2007, s. 79) betonar att ett speciellt positivt inslag, 

som brukar framhållas, är att de som ingår i studien har tid på sig att formulera sitt 

svar, de kan tänka igenom frågeställningen, skriva sin text, reflektera över den och 

se om den håller. 

4.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval har använts till båda insamlingsmetoderna för att få 

relevanta personer för studiens syfte och frågeställningar. Detta för att få ut så 

mycket information som möjligt kring studiens syfte och frågeställningar. Syftet 

med ett bekvämlighetsurval är att välja ut respondenter på ett strategiskt sätt som 

är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018, s. 243). Som 

en del i urvalet skedde även ett så kallat snöbollsurval, en teknik där forskaren 

initialt väljer ut en liten grupp personer som är av relevans för forskningsfrågorna; 

dessa nu utvalda personer föreslår därefter andra deltagare som har erfarenhet 

eller egenskaper som är relevanta för undersökningen (Bryman, 2018, s. 504). 

Respondenterna för denna studie är alla verksamma i ett län i Sverige med 

erfarenhet från förskolan. Kvalitetsutvecklaren för förskolan medverkade i 

snöbollsurvalet och gav förslag till den specialpedagog som arbetar inom 

grundskolan. Respondenterna som blev tillfrågade att delta för self reporten 

bestod av n=7 personer varav två bortfall på n=2 blir ett totalt medverkande av 

n=5. Respondenterna som blev tillfrågade att delta för enkäten bestod av n=22 
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pedagoger varav ett bortfall på n=12 blir ett totalt medverkande av n=10. På grund 

av rådande pandemi, covid-19, så förekom det fortfarande restriktioner om att 

undvika att träffa människor du inte brukar träffa, därför valdes undersökningen 

att utföras digitalt i stället för i verkligheten. Genom att genomföra en 

undersökning digitalt så ger det möjlighet att nå ett större urval och även ett större 

geografiskt område (Ejlertsson, 2019). Respondenterna i denna studie har 

antingen stött på varandra i andra sammanhang professionellt eller så har de ingen 

relation med varandra sedan tidigare. Bortfallet från self reporten bestod av 

ytterligare två rektorer som tillfrågades att vara med i studien, en av rektorerna 

valde att inte delta och den andra rektorn svarade aldrig. Den rektorn som valde 

att inte delta är rektor för en integrerad förskola och grundskola, förskoleklass till 

årskurs fem (f-5). Den andra rektorn som inte svarade alls är rektor för en 

integrerad förskola och grundskola (f-9). Bortfallet från enkäten bestod av 

pedagoger med olika utbildning men oklart att veta vilken utbildning då 

deltagandet var anonymt.   

4.2.1 Presentation av respondenter  

Studiens respondenter består av: två rektorer, en kvalitetsutvecklare för förskola, 

två specialpedagoger och tio pedagoger inom förskolan. Alla respondenter 

förutom specialpedagog A är verksamma inom samma koncern.  

4.2.2 Rektor A och B 

Båda rektorerna är verksamma inom samma utbildningsföretag och ansvarar för 

varsin grundskola och tillhörande förskola. Rektor A med förskola och grundskola 

(f-3) och rektor B med förskola och grundskola (f-9), samt rektor för förskolan där 

de pedagoger som medverkade i enkäten arbetar.  

4.2.3 Kvalitetsutvecklare för förskolan 

Kvalitetsutvecklaren för förskolor arbetar för ett utbildningsföretag där en del av 

hens uppgifter är att kontinuerligt utveckla, vägleda och utbilda rektorer och 

biträdande rektorer inom utbildningsföretagets förskolor, för att höja 

verksamhetens kvalitet.  
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4.2.4 Specialpedagog A och B 

Specialpedagog A är verksam inom barn- och elevhälsa med uppdrag riktad mot 

olika förskolor i samma kommun. Specialpedagog B är verksam inom grundskola 

med integrerad förskola. Huvuduppdraget är grundskolan men är behjälplig vid 

behov även till förskolan. 

4.2.5 Pedagoger på förskolan 

Pedagogerna är alla verksamma inom samma förskola. Alla med olika lång 

erfarenhet och utbildning inom yrket.  

4.3 Genomförande 

Undersökningen började med att formulera ihop ett missiv som sedan skickades ut 

med e-post till de tänkta respondenterna. I väntan på svaren från respondenternas 

medverkan skrevs frågorna ihop till self report metoden, samt till enkäten. När 

respondenterna svarat på förfrågan om medverkan så skickades frågorna med e-

post till de som samtyckt till att medverka i datainsamling 2 och de som samtyckt 

till att medverka i datainsamling 1 fick en länk till webbsidan där frågorna fanns. 

Ett påminnelsemejl skickades ut i båda datainsamlingarna. Respondenterna som 

deltog i datainsamling 2 uppmanades att skicka tillbaka sina svar digitalt via e-

post och de som medverkade i datainsamling 1 uppmanades att svara på frågorna 

via den länk som tilldelades. Som en gest till samtliga respondenters deltagande 

tackades de för deras medverkan. Empirin som kom in lästes igenom, skrevs ihop 

och skrevs ut. En tematisk analys har tillämpats för att koda materialet (Braun & 

Clarke, 2006). Valet av genomförandet gjorde det möjligt att läsa igenom 

materialet upprepade gånger till analysen.  

4.4 Bearbetning och analys 

Empirin för denna studie har analyserats genom en tematisk analys, vilket ger 

flexibilitet både i termer av teori och i att forma forskningsfrågor, urvalsstorlek, 

datainsamlingsmetod och metoder för att skapa mening (Lüddeckens m.fl., 2021). 

Lüddeckens m.fl., (2021, s. 7) skriver med hjälp av Braun & Clarke (2006) att 

tematisk analys används för att identifiera mönster, analysera och beskriva teman i 



 35 (68) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

ett insamlat datamaterial i relation till deltagarnas levda erfarenheter, åsikter och 

perspektiv, samt beteende. Alltså forskning som försöker förstå vad deltagarna 

tänker, känner och gör.  

Empirin lästes igenom, skrevs ut och kodades med tematisk analys för att finna 

mönster och teman i syfte att besvara studiens syfte och frågeställningar. Att sovra 

och koda i materialet var nödvändigt då frågorna innehöll öppna frågor som 

bestod av långa och utförliga svar men även korta och outvecklade svar vilket 

medförde att en del svar inte direkt kunde anses relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2018, s. 259).  

4.5 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 

Begreppen reliabilitet och validitet används sällan i kvalitativa studier enligt 

Bryman (2018). Oftare används i stället begreppet tillförlitlighet. Bryman (2018) 

betonar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Reliabiliteten handlar om 

studiens tillförlitlighet. Blir resultaten från en undersökning detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2018). Reliabiliteten har förmåga att 

bli låg i en kvalitativ studie då det är personliga uppfattningar och åsikter som 

framkommer. Åsikter och uppfattningar kan ändras med tiden och det gör att det 

inte är säkert att respondenterna i föreliggande studie uttrycker samma åsikter om 

studien genomförs på nytt eller om en annan person ställer samma frågor. För att 

förstärka tillförlitligheten och giltigheten i föreliggande studie har jag försökt att 

skriva fram på ett detaljerat sätt hur studien gått till väga med syfte att öka 

möjligheterna till att replikera. 

Extern validitet innebär enligt Bryman (2018) att resultaten från en undersökning 

kan generaliseras utöver den särskilda undersökningskontexten. Bryman (2018) 

menar på att resultaten är svåra att generalisera utöver den situation de skapades i. 

En studie inom en viss verksamhet kan därför bli svår att generalisera till andra 

sociala miljöer och sammanhang. Att generalisera resultaten från föreliggande 

studie till andra förskolor och professioner blir därför svårt då det kan skilja sig 
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mycket mellan olika förskolor. Den externa validiteten i denna föreliggande studie 

ses därför som låg. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter har noga övervägts genom hela uppsatsprocessen i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer för att hålla god kvalitet. Alla 

personuppgifter avlägsnades från empirin. Etiska överväganden har gjorts med 

hänsyn tagen till kraven på information-, samtycke-, konfidentialitet- och 

nyttjandekravet (Bryman, 2018). Informationskravet innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2017) att tydligt informera alla deltagare i studien om att deras 

deltagande är frivilligt, att de har rätt att avbryta precis när de vill, vad syftet med 

studien är samt hur resultat kommer att publiceras. Samtyckeskravet innebär att 

tillfrågade deltagare har rätt att bestämma om de vill delta, hur länge samt på vilka 

villkor deras deltagande gäller, samt att kunna avbryta sin medverkan utan att 

detta ka ge negativa följder för deltagaren. Konfidentialitetskravet betyder att all 

empiri kommer att lagras och avidentifieras och inte kan komma identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas i det aktuella 

forskningsändamålet och inte finnas tillgängligt för annat bruk (Vetenskapsrådet, 

2002). Inför undersökningen bifogades ett missiv till respondenterna som 

förklarade att de svarandes uppgifter skyddades från obehöriga, anonymitet skulle 

förekomma, att det var frivilligt att delta, de kunde avbryta sin medverkan när de 

ville, samt studiens syfte och vem som har tillgång till empirin.  
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5 Resultatbeskrivning med resultat och 

analys 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkom från den insamlade empirin. 

Resultaten presenteras utifrån teman. Kapitlet avlutas med en analys med hjälp av 

Abbotts professionsteori och en sammanfattning med tillhörande slutsatser. Det 

empiriska materialet i denna studie bygger på fem texter och tio webbenkäter. 

Pedagogerna på förskolan är framskrivna som en sammanställning av de som 

arbetar där. Med hjälp av tematisk analys gick det att få fram vad respondenterna 

lyfte om följande tema: 1, Specialpedagogen lyser med sin frånvaro. 2, 

Jurisdiktion som spretar.  

5.1 Tema 1, Specialpedagogen lyser med sin frånvaro  

Ett intressant resultat i denna studies empiri visade sig vara att det inte är en 

självklarhet att det finns någon specialpedagog anställd för förskolan eller någon 

med specialpedagogisk kompetens heller för den delen. Ingen av studiens 

medverkande rektorer har en specialpedagog på sin förskola, ändå framkom det 

från rektorernas sida att förskolan bör ha denna tillgång. Istället använder de sig 

av den specialpedagog som finns anställd för grundskolan vid behov. Det visade 

sig att på en av enheterna var specialpedagogen på förskolan en dag i veckan som 

handledande resurs åt ett barn, övrig tid var hen mest på skolan. På den andra 

enheten har det tidigare funnits en specialpedagog som arbetade mot förskolan, nu 

får pedagogerna i stort sett klara sig själva då tiden för specialpedagogen inte 

räcker till för förskolan, trots att pedagogerna vill ha en specialpedagog som är 

mer närvarande i verksamheten,  

-Vi har duktiga specialpedagoger på skolan som vi kan ta hjälp av men deras 

tid räcker inte riktigt till för att ansvara även för förskolan så jag önskar att 

vi återigen hade möjlighet att ha en specialpedagogisk kompetens riktad mot 
förskolan (Rektor B). 

 

På den här förskolan kan det tolkas att rektorn förväntar att pedagogerna har 

tillräckligt med kompetens att möta vardagens utmaningar så att specialpedagogen 

slipper belastas med något som hen inte hinner med. Rektorn är den som har det 
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yttersta ansvaret och den som fattar beslut om vilken profession som ska anställas 

inom sin enhet, ändå tar rektorn inte mandat över detta och löser sin önskan. 

Istället kan det tolkas som att hen skyller ifrån sig och vill lägga skulden på andra 

faktorer som står i vägen, till exempel budget. Specialpedagogerna lyfte att deras 

tid inte räcker till för att det finns så mycket att göra,  

-Det finns hur mycket som helst att göra och jag önskar t.ex. 

att jag kunde vara med i verksamheten mer (Specialpedagog B).  

 

Pedagogerna och rektor B framför att det tidigare har funnits en specialpedagog 

under en tid som delvis arbetade mot förskolan, men som inte längre gör detta,  

-Tycker inte vi fått någon hjälp alls. Vi har mest fått klara oss själva 

(Pedagog).   

Att ha en specialpedagog mer närvarande i verksamheten skapar funderingar kring 

vad hen ska göra. Det bör diskuteras mellan specialpedagogen och pedagogerna 

vad som förväntas av varandra. Konsekvenser som går att urskönja när det inte 

finns en specialpedagog att tillgå är att pedagoger upplever att de inte får det stöd 

och hjälp de behöver, de lägger fokus på att det är barnet det är fel på och de 

granskar inte sig själva och verksamheten. Att det kan märkas i en verksamhet om 

det finns tillräckligt med kompetens och utbildad personal är något som 

kvalitetsutvecklaren för förskola har lagt märke till. Hen menar att det finns 

många förskollärare som har förståelse och kompetens men också att det finns 

förskolor med pedagoger där denna förmåga saknas och då är förskolorna inte 

tillräckligt rustade för att ta emot alla barn. En tolkning skulle kunna vara att 

förskolorna behöver satsa på kompetens och utbildade pedagoger och framför allt 

se till att det finns specialpedagogisk kompetens eller en specialpedagog,  

-Jag vill också synliggöra att det åligger i rektorns ansvar att tydliggöra 

sina arbetsbeskrivningar för specialpedagogen att hen ansvarar för alla 
barn och elever på skolan i en skola med integrerad förskola 

(Kvalitetsutvecklaren). 

En konsekvens av ovanstående uttalande skulle kunna vara att det blir svårt i 

efterhand särskilt om specialpedagogen har uppfattat att hens uppdrag endast är 

riktat mot skolan och resurserna uppfattas som bristande. En möjlig lösning skulle 
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då kunna vara att föra en diskussion kring hur resurser kan användas annorlunda, 

kan det ge bättre effekter om man lägger ett större fokus på tidiga insatser till 

exempel redan i förskolan? Hur kan man organisera för det och vilket stöd 

behöver specialpedagog för att kunna ta det ansvaret? 

Med detta sagt så skapas det i sin tur en massa förväntningar och funderingar 

kring jurisdiktion mellan de olika professionerna när de uttrycker sig på följande 

sätt: rektorerna säger att det bör finnas en specialpedagog för förskolan, och 

specialpedagogerna säger att de gärna vill ha mer tid till att vara i verksamheten, 

och pedagogerna önskar att det fanns en specialpedagog som de kan ta hjälp av 

när deras kompetens inte räcker till. Till och med kvalitetsutvecklaren för förskola 

märker på en förskolas kvalitet om det saknas specialpedagog, specialpedagogisk 

kompetens eller outbildade pedagoger. Trots det så står förskolan utan 

specialpedagog eller specialpedagogisk kompetens.  

5.1.2 Tema 2, Jurisdiktion som spretar 

När studiens resultat visar på att det inte finns en specialpedagog för förskolan där 

pedagogerna eller rektorerna arbetar, så skapas det förväntningar i 

arbetsfördelningen mellan professionerna i vem som ska göra vad och vem ska ta 

ansvaret. På pedagogerna skapas det en förväntning från rektorns sida att de ska 

ha förmågan och kompetensen att klara av kraven som ställs på dem när 

verksamheten utmanas av barns behov. På rektorn skapas det förväntningar att 

hen ska möta och komma med lösningar till förskolans behov, till exempel att ge 

pedagogerna stöd och hjälp med kompetensutveckling. Till och med rektorerna 

själva menar på att de behöver ge sina anställda på förskolan en bredare grund att 

stå på, 

-Jag kan dock känna att vi behöver fortbildas mer och att alla anställda på 

förskolan ska få en bredare grund att stå på (Rektor B). 

Det kan tolkas som att rektorn vill och tror på att pedagogerna har den förmågan 

att kunna ta till sig och skaffa sig kompetensen som krävs. I vissa fall kan 

pedagogerna få hjälp och stöd av specialpedagogen, men det är endast när hen har 

tid över. Här vill kvalitetsutvecklaren mena på att det åligger i rektorns ansvar att 
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tydliggöra sina arbetsbeskrivningar för specialpedagogen då hen ansvarar för alla 

barn och elever på skolan i en skola med integrerad förskola. När 

specialpedagogen väl har tid för förskolan upplever hen, även om det inte är 

uttalat, att det förekommer förväntningar från andra professioner att 

specialpedagogen ska ha tillgång till någon slags “quick fix” och lösa 

problematiken som uppstår kring barn i svårigheter. När framför allt både 

pedagogerna och specialpedagogen uttrycker, men även rektorerna, att de gärna 

ser att specialpedagogen är med mer i verksamheten behöver en arbetsfördelning 

av ansvarsområde diskuteras. En möjlig risk skulle kunna vara att ingen tar ansvar 

för det som förväntas av en om de går runt och tror vad som ingår i varandras 

uppdrag. Yrkesprofessionerna rektor, pedagoger och kvalitetsutvecklare tänker sig 

bland annat att specialpedagogen ska vara med i verksamheten för att vara 

handledande resurs åt barn, att pedagogerna känner att de får stöttning i det 

vardagliga arbetet i barngruppen, samt att det ska gå ut på att titta på 

pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen för att därefter ge förslag på 

förändringar. Det kan tolkas som att specialpedagogen är den som ska lösa 

problemet och komma med lösningar och agera som en avlastning för 

pedagogerna och ta ansvar för barnets behov. Specialpedagogerna själva menar på 

att mer tid i verksamheten ska gå ut på att ge stöd och utveckling så att det sker en 

utveckling i verksamheten till exempel genom fortbildning, handledande samtal, 

medvetande göra pedagogers förhållningssätt mot barn, och skapa förutsättningar 

att lyckas i miljön. Detta kan tolkas som att specialpedagogerna ser det inte som 

sitt uppdrag att det är de som ska ta hand om barn i behov av särskilt stöd, utan 

istället att specialpedagogerna menar på att det fortfarande är pedagogernas ansvar 

och att hen mest observerar. Kan det vara så att det tolkas som en lätt väg att gå 

när specialpedagogen kommer på tal? Kvalitetsutvecklaren upplever ibland att 

förskollärare förväntar sig att en specialpedagog ska komma och ”lösa 

problemen” eller att den bekräftar pedagogerna i att de behövs söka till exempel 

tilläggsbelopp för att anställa en extra resurs. Specialpedagogerna vill skapa 

samarbeten mellan professioner där de tillsammans arbetar för att finna lösningar 

och att alla tar initiativ och ansvar. Specialpedagogen uttrycker att hen vill bli 

bemött från rektorn med mer tid till att fullfölja hela sitt uppdrag så att alla 
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arbetsuppgifter hinns med och blir utförda på ett bra sätt. Specialpedagogerna 

menar på att ett bättre samarbete till rektorn och pedagogerna skapar godare 

förutsättningar för en gemensam barnsyn då den inte alltid är ömsesidig,  

-Det som kan försvåra uppdraget är om jag upplever att någon pedagog har 

en barnsyn som inte överensstämmer med min eller med den värdegrund 

som finns på arbetsplatsen (Specialpedagog B). 

Som ett led i samarbetet mellan specialpedagogen och pedagogerna är att 

specialpedagogerna förväntar sig att se resultat i verksamheterna, att pedagogerna 

ska utföra det som hen lär ut när både pedagoger och rektorer förväntar sig att 

specialpedagogen bland annat ska bidra med kunskap om npf, diagnoser och 

bildstöd. Specialpedagogerna vill att de alla ska ta ansvar och samarbeta mot 

samma mål då det händer att de möter pedagoger med en barnsyn eller tankar om 

vad svårigheterna består i som går stick i stäv med deras egen uppfattning eller 

med värdegrunden som finns på arbetsplatsen, samt att pedagoger och rektorer 

inte ser sitt ansvar för att positiv utveckling ska ske. Rektorn har det yttersta 

ansvaret på sin arbetsplats och bör därför börja arbeta från grunden med all sin 

personal vilken barnsyn och värdegrund som gäller. Detta kan tolkas i att 

pedagogerna uttrycker att de vill ha stöd och hjälp av en specialpedagog och att de 

återkommande vill ha stöd och kunskap i diagnoser. En möjlig tolkning är att 

pedagogerna har en barnsyn där de letar diagnoser på barn när verksamheten 

utmanas och när pedagogernas egna förhållningssätt och kompetens brister. 

Istället skulle insatserna kunna ligga på pedagogerna då specialpedagogerna 

upplever svårigheter när de märker att fortbildningsinsatserna inte ”landar” i 

verksamheten,  

-Det allra svåraste är när jag upplever att jag inte ”når” pedagogerna. Till 

mitt uppdrag hör att jag ska möta pedagogerna där de är och vi 

tillsammans ska bidra till förändring och utveckling. Det händer att jag 
möter personal med en barnsyn eller tankar om vad svårigheterna består i 

som går ”stick i stäv med min uppfattning”. När de inte ser sitt ansvar för 

att positiv utveckling ska ske (Specialpedagog A). 

En tolkning är att specialpedagogernas barnsyn är att fokus bör ligga på 

pedagogernas bemötande och inställning till barn i de olika miljöerna på 

förskolan, istället för att lägga svårigheten och sätta diagnos på barnet. 
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Kvalitetsutvecklaren för förskola hävdar att specialpedagogen ska arbeta i en 

ständigt pågående process, en process som ställer till det för dig som professionell 

yrkesutövare, få den andre att tänka om och nytt, tvinga den andre att reflektera 

och problematisera, våga pröva och utforska. Hen vill att rollen ska innebära att 

vägleda på nya stigar tillsammans med arbetslag, barn, kollegor, föräldrar eller 

andra samarbetspartners. Det ska även ingå att observera och ge förslag på 

förändringar. Kvalitetsutvecklaren upplever att rektorer och ledning förväntar sig 

att specialpedagogen ska ge handledning och stöd till arbetslaget i form av att 

utveckla pedagogernas förhållningssätt, organisationsförmåga och 

kommunikationsförmåga. En sida som hen lyfter är att specialpedagogen i stället 

bör rikta sitt fokus på arbetslaget och de pedagoger som arbetar närmast barnet, 

-Jag tänker tvärtom det vill säga att specialpedagogen i stället ska 
observera pedagogernas förhållningssätt, observera pedagogernas sätt att 

organisera sin verksamhet, se hur tydliga de är med att stödja barnen i 

kommunikation och samspel (Kvalitetsutvecklaren). 

För att det ska vara möjligt är det enligt kvalitetsutvecklaren återigen rektorns 

ansvar. 

Att skapa goda och tillitsfulla relationer mellan professionerna inom en förskola 

är en bra grund att stå på. Om specialpedagogerna har en bra relation och ett gott 

samarbete till sin rektor där de ofta diskuterar frågor så öppnar det upp för 

möjligheter att hen kan styra över sina arbetsuppgifter själv, samt får den tid hen 

behöver för att utföra sitt uppdrag. Skulle det däremot visa sig att rektor och 

specialpedagog inte har denna ömsesidiga relation, kan det möjligtvis resultera i 

att specialpedagogen inte hinner med det som ingår i sitt uppdrag och räcker 

därför inte till för förskolan och pedagogerna upplever då att de inte får det stöd 

och hjälp de behöver. Det finns då en risk att verksamheten kan upplevas som 

rörig och jurisdiktionen kan spreta åt alla håll, bland annat att pedagogerna och 

rektorerna gör anspråk på att specialpedagogen ska komma och lära ut om det 

som efterfrågas till exempel diagnoser, npf, språkstörning, hur de kan 

kommunicera med barn, och handleda och fortbilda pedagoger. Specialpedagogen 

gör i sin tur anspråk på sin högre kompetens och utbildning kring 

specialpedagogik för att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.  
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Det hela kan upplevas som att ingen av professionerna kliver fram och sätter ner 

foten och tar mandat över sin kompetens. Rektorer och pedagoger kan tolkas som 

att de tar skydd bakom specialpedagogen och duckar för sina egna 

ansvarsområden när de uttrycker sig att specialpedagogen ska; handleda, 

observera, dokumentera, skriva handlingsplaner, stötta vid skrivande av 

kartläggning, utveckla lärmiljön för att passa fler barn, stötta pedagoger och ge 

fortbildning om diagnoser, hjälpa pedagoger i barngrupp, ha koll på lagar och 

läroplaner, ha hand om svåra samtal med vårdnadshavare, delta i möten med 

vårdnadshavare, komma med lösningar, samverka med skolans elevhälsoteam, 

arbeta nära biträdande rektorn och framför allt finnas på förskolan. Det skulle 

också kunna ses som en möjlig professionsutveckling då pedagoger behöver detta 

för att kunna möta alla barn och då är specialpedagogen en väg att gå. Rektorerna 

och pedagogerna ger intryck som kan tolkas att de har höga tankar och 

förväntningar då de önskar att specialpedagogen kan ge kunskaper om det de 

söker.  

5.1.3 Teoretisk analys 

Här presenteras studiens analys av de två temana med hjälp av Abbotts 

professionsteori och avslutas sedan med en sammanfattning med tillhörande 

slutsatser.  

 

I studiens medverkande integrerade förskolor i tema 1, Specialpedagogen lyser 

med sin frånvaro finns det alltså ingen specialpedagog. Rektorn använder sig av 

specialpedagogen som finns anställd på grundskolan. Detta kan tolkas som att det 

är en budget fråga, då specialpedagogens tid inte räcker till, men rektorn anställer 

i alla fall inte en specialpedagog med förskolan som uppdrag. Detta kan i sin tur 

tolkas som att förskolan inte är värd att satsa på och att det förväntas att 

pedagogernas kompetens borde räcka för att möta alla barn. Att inte ha rätt 

kompetens på rätt plats kan visa sig i att kvaliteten brister och professionerna 

inom förskolan står undrandes och tänker Vem är det som ska göra vad och till 

vem och hur? Utan tydlig arbetsfördelning kan det hända att pedagogerna inte 
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förväntar sig stöd och hjälp och får klara sig själva. Det som kan skapas mellan 

professionerna inom förskolan, när det inte finns en specialpedagog, är 

konkurrens om jurisdiktionen, att ha kontroll över en viss kunskap och vissa 

arbetsuppgifter. Det är ju trots allt rektorns ansvarsområde att ge pedagogerna det 

de behöver, och det är rektorn som ansvarar för vilka anställda som finns.   

 

I studiens medverkande professioner framgår det klart och tydligt i tema 2, 

Jurisdiktion som spretar att förväntningarna på en specialpedagog och varandra är 

spretig. När jurisdiktionen spretar och ingen vet vad som ingår i den ena eller den 

andres ansvarsområde, kan det skapas konsekvenser, och det finns risk att 

konkurrens om arbetsfördelning uppstår. Att ha kontroll över en viss kunskap och 

vissa arbetsuppgifter kan vara tryggt för en arbetsplats och man vet vem man ska 

vända sig till vid olika frågor. En konsekvens skulle kunna bli att ingen gör 

någonting, ingen tar ansvar för vad som måste göras, och alla pekar på varandra. 

Förskolan skulle då kunna uppfattas som oseriös och barnen går utan tidiga 

insatser och i skolan kan det vara för sent.   

 

Den summering som kan göras utifrån vilka likheter/skillnader som går att 

urskönja? Jo att relationen till sin närmsta chef skiljer sig åt. Specialpedagog B 

har en väldigt god relation till sin rektor där de har ett gott samarbete och för en 

öppen dialog om vad som specialpedagogen behöver för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Pedagogerna å sin sida har inte samma goda relation då 

specialpedagogen lyser med sin frånvaro i verksamheten. Vid en god relation och 

ett gott samarbete hade pedagogerna möjligen inte känt sig så ensamma. Att 

rektorn har en viktig roll visar sig därför här väldigt tydligt.  

 

Som sagt så kan det hela upplevas som att ingen av professionerna kliver fram och 

sätter ner foten och tar mandat över sin kompetens. Mot bakgrund av studiens 

valda teori kan en slutsats dras att resultaten pekar på ett behov av att finna 

jurisdiktion, att klargöra sina förväntningar, arbetsfördelning och arbetsuppgifter 

mellan professionerna, men framför allt för specialpedagogen (Abbott, 1988; 
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Gäreskog, 2020). Förskolan är en arbetsplats med många olika yrkesprofessioner 

där det kan förekomma många olika förväntningar på en specialpedagog. 

Resultaten visar även på att det råder oenighet om vem det är som ska ta ansvar, 

göra vad, och till vem, och hur (Abbott, 1988). Så länge det inte finns någon 

specialpedagog för förskolan där jurisdiktion framgår vilken yrkesgrupp som har 

kontroll över en viss kunskap och vissa arbetsuppgifter så tillfaller det 

förskollärarens ansvar tillsammans med arbetslaget att ha hand om barn som 

hamnar i svårigheter (Abbott, 1988). Mellan yrkesprofessionerna förskollärare 

och specialpedagog sker en förhandling om jurisdiktionen över den kunskap och 

de arbetsuppgifter som handlar om de barn som uppfattas vara i behov av särskilt 

stöd (Gäreskog, 2020). Även mellan rektorer och specialpedagog finns det en 

oenighet om vem som ska ge pedagogerna på förskolan den kompetensutveckling 

de behöver om npf och diagnoser. Tydligt framkommer det att både rektorerna 

och pedagogerna förväntar sig att det är specialpedagogens roll och uppdrag att 

utbilda pedagogerna som arbetar på förskolan. Kvalitetsutvecklaren lyfter 

ingenting om att det skulle vara specialpedagogens roll och uppdrag i att utbilda 

pedagogerna på förskola om npf och diagnoser. Hen talade i stället om vikten av 

att kunna lagar och dokument, samt att det åligger i rektorns ansvar att se till att 

det inom specialpedagogens arbetsbeskrivning ingår att ansvara för alla barn och 

elever i en skola med integrerad förskola. Professionerna pedagoger och rektorer 

ger uttryck för att de har skapat och tilldelat en legitimitet till specialpedagogen 

genom högre utbildning till specialpedagogen utifrån den kunskap som 

specialpedagogen anses inneha på grund av sin utbildning (Gäreskog, 2020).  

Det hela framstår dessvärre som rörigt och otydligt mellan professionernas 

förväntningar på en specialpedagog. Om förskolan ska lägga grunden för det 

livslånga lärandet kan det vara av vikt att satsa på tidiga insatser redan i förskolan 

och låta specialpedagogen få en betydelsefull och tydlig roll i förskolans 

verksamhet (Lpfö-18). Rektorn har en viktig roll i en fungerande verksamhet då 

det är hen som har det yttersta ansvaret för förskolans verksamhet och mandat att 

anställa behörig personal och det är hen som avgör när och om detta bör ske. Trots 

det står förskolan utan specialpedagog eller specialpedagogisk kompetens. En 

möjlig tolkning är att relationen till sin rektor är av betydande faktor. Ett 



 46 (68) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

fungerande samarbete med en bra dialog verkar vara ett vinnande koncept om 

man ska arbeta mot samma mål.  

5.2 Sammanfattning med slutsatser 

Nedan följer en sammanfattning med slutsatser av resultatet med utgångspunkt i 

att svara på studiens frågeställningar.  

På frågeställningen om vilka förväntningar som de olika professionerna inom 

förskolan har på specialpedagogens roll och uppdrag i förskolan, visar resultatet 

att specialpedagogen bland annat bör handleda, observera, ha kunskaper om npf 

och komma med lösningar. Specialpedagogen förväntas också att utbilda 

pedagogerna i deras behov som uppstår. Skillnad som kan ses är ”vem som ska 

lösa problemen” som uppstår kring barn med särskilda behov och vem som ska 

vara med barnet. Det visade sig också att upplevelserna och erfarenheterna med 

att arbeta med en specialpedagog skilde sig åt mellan professionerna. Slutsatser 

som kan dras är följande: 

● Gemensam syn för professionerna är att det bör finnas en specialpedagog 

på förskolan som kan vara med i verksamheten och bidra med sin 

specialpedagogiska kunskap och erfarenhet.   

● För specialpedagogen är det utmanande och svårt när pedagogerna inte 

delar samma syn på var i förändringen det bör ligga och vems ansvar det 

är. 

● Kompetens och utbildning är en faktor som kan identifieras när en 

förskola fungerar eller inte, samt saknar specialpedagog.  
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6 Diskussion  

I det här kapitlet presenteras först en metoddiskussion sedan en resultatdiskussion 

där undersökningens resultat relateras till litteraturöversikt och tidigare forskning. 

Kapitlet avslutas med specialpedagogiska implikationer och förslag på framtida 

forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

Till studien valdes två metoder att samla in datamaterialet på. En metod bestod av 

enkät och den andra en self report, båda fanns tillgängliga online och nåddes med 

hjälp av e-post. Frågorna var formulerade utifrån att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna formulerades för att få fram essensen och personliga 

åsikter om förväntningar på en specialpedagog. Metoderna var tidseffektiva med 

både fördelar och nackdelar. En fördel med de båda metoderna var att svaren var 

nedskrivna, vilket gjorde att jag i lugn och ro kunde välja när jag ville läsa igenom 

svaren och hur ofta som jag behövde. En nackdel för de båda metoderna var att 

det inte fanns möjlighet att bistå med att svara på frågor eller funderingar som dök 

upp eller att be respondenterna att utveckla sina svar och berätta mer.  

Bryman (2018) poängterar något att tänka på i valet av enkät framför intervju och 

det är att enkäter inte passar alla respondenter. Lika så kan jag se att även intervju 

inte passar alla, varken respondenter eller den som samlar in empirin. Att det var 

två rektorer och tolv pedagoger som föll bort kan ha berott på att metoden inte 

passade dem och att de hellre hade blivit intervjuade muntligt. I efterhand hade 

detta kunnat göras annorlunda genom att exempelvis göra en mindre pilotstudie, 

där frågorna till de olika professionerna hade kunnat att testats både muntligt och 

skriftligt, för att på så vis avgöra hur genomförandet på bästa vis hade kunnat 

utföras. 

Om metoden i stället hade varit gruppintervju med de olika professionerna så hade 

det kunnat ge en möjlighet där de tillsammans diskuterat om specialpedagogens 

roll och förväntningar. Det hade kunnat upptäckas diskussioner huruvida de är 

överens eller inte, hur de tolkar specialpedagogens profession och hur de kan 
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fortsätta sitt samarbete i framtiden. På så sätt kan de sätta upp förväntningar och 

tydligare arbetsfördelning. Dock bör hänsyn tas till att alla dessa medverkande 

professioner inte arbetar på samma arbetsplats vilket hade varit en fördel om de 

gjorde. Nu sitter jag som ensam kunskapsbärare av resultaten och undrar hur jag 

kan knyta ihop säcken och ge tillbaka förbättringsområden till respondenterna så 

att de har möjlighet att utveckla sina förväntningar och sin arbetsplats.  

Valet av målinriktat urval var lyckat eftersom respondenterna gav ett relevant 

material med olika innehåll som kunde bidra med fler perspektiv på 

specialpedagogens roll och uppdrag inom förskolan. Antalet enkäter var lagom 

utifrån föreliggande studies syfte och tillgång till tid, men undersökningens 

omfång begränsar möjligheterna att dra generella slutsatser. Fler respondenter 

hade kunnat ge fler förväntningar från fler professioner och resultatet hade kunnat 

bli ännu mer spritt och varierat. Resultatet i föreliggande studie ger en bild över 

hur förväntningar på en specialpedagog inom förskolan kan se ut.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Betydelsen av tidiga insatser redan i förskolan betonas av flera forskare (Björck-

Åkesson, 2009; Lutz, 2013; Sandberg & Norling, 2014). Resultaten från denna 

studie pekar åt samma håll då professionerna lyfter att de saknas kunskap, 

kompetens och samsyn för att möta alla barn. Även förväntningarna på 

specialpedagogens yrkesroll varierar mellan professionerna. Om förskolan ska 

lägga grunden för det livslånga lärandet så kan det vara av vikt att 

specialpedagogen får en betydelsefull roll i förskolans verksamhet (Lpfö-18). En 

svårighet till förändring för förskolan är att specialpedagog nämns inte i 

förskolans läroplan och förskolan omfattas inte av lagstadgad rätt till 

specialpedagogisk kompetens, vilket kan medföra att rektorn inte behöver anställa 

en specialpedagog och förskolan rullar på i samma hjulspår (Lpfö-18). Skulle 

rektorerna däremot välja att anställa en specialpedagog så kan det ge möjligheter 

till att få en god skolframgång där det krävs att verksamheten har en röd-tråd och 

samtidigt använder sig av all personal som finns i verksamheten (Skolverket, 
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2012). För att en skola ska lyckas med sin skolutveckling krävs det några 

effektiva faktorer från ledningens sida som är: ett engagerat, beslutsamt och 

noggrant ledarskap; en optimerad och strategiskt genomarbetad tidsanvändning 

med fokus på lärande; en god skolkultur med höga förväntningar på alla 

inblandade; att skolan följer upp sitt arbete; att kompetensutvecklingen på skolan 

är anpassad till interna behov; samt att eleverna är delaktiga i 

undervisningsprocessen och att även föräldrarna upplever delaktighet (Jarl m.fl., 

2017).  

En slutsats som kan dras av föreliggande studies resultat och resultat från tidigare 

forskning (Palla, 2021; Renblad & Brodin, 2014; Sukumaran et al., 2015; Akalın 

et al., 2014) är att det bör satsas mer på specialpedagog och framför allt till 

förskolan och att ge de anställda kontinuerlig utbildning och kunskap som de 

behöver för att klara av sin vardag och möta alla barns behov. Specialpedagogen 

bör få en etablerad och självklar yrkesroll i förskolans verksamhet eftersom 

handledning och observation är en stor del av specialpedagogens roll och uppdrag 

och något som verkar vara extremt efterfrågat. Det skulle kunna resultera i att det 

förebyggande arbetet med tidiga insatser främjas. Det råder lite skillnader i 

föreliggande studie huruvida det är specialpedagogens arbetsuppgift att ta hand 

om barn som hamnar i svårigheter, samt att ge pedagogerna kunskaper om npf och 

diagnoser. I examensförordningen framgår det inte att specialpedagogen ska 

utbilda andra professioner kring detta, ej heller att han hand om barn och elever 

med särskilda behov (SFS 2017:1111). I både föreliggande studie och tidigare 

forskningsöversikt (Palla, 2021; Renblad & Brodin, 2014; Sukumaran et al., 2015; 

Akalın et al., 2014) framgår det i resultaten att personalen som har hand om dessa 

barn inte räcker till på grund av bristande kompetens, stöd och inställning. En 

förekommande lösning på förskollärares och lärares problem med synen på barn 

med särskilda behov är antingen att barnen exkluderas från klassen, barngruppen 

och får undervisning i ett annat rum eller att någon annan personal tar hand om 

barnet, till exempel en specialpedagog.  

När rektorerna svarar att de vill att specialpedagogen ska ge pedagogerna den 

kompetensutveckling de behöver i form av npf och diagnoser kan man se det som 
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att rektorerna duckar och skjuter ifrån sig ansvaret i att ge pedagogerna det de 

behöver, men det går också att tolka det som att rektorerna delegerar uppgiften 

och tror på sin specialpedagog och ger hen jurisdiktion (Abbott, 1988; Lpfö-18). 

Om det beror på det sistnämnda så borde det inte finnas någon tvekan om att 

anställda en specialpedagog till förskolan. Rektorerna behöver då ge 

specialpedagogen de förutsättningar hen behöver för att kunna ge pedagogerna en 

god kompetensutveckling gällande kunskaper om npf och diagnoser. Så att de i 

sin tur tillsammans med andra yrkesprofessioner kan bygga för en god verksamhet 

för alla som vistas på förskolan under en dag.   

Sammanfattning av studiens syfte och frågeställningar 

Denna studie hade som syfte till att bidra med en fördjupad förståelse för 

specialpedagogens roll i förskolan och vad det specialpedagogiska uppdraget i 

förskolan kan innebära, samt vilka förväntningar som ställs på en specialpedagog 

från olika professioner inom en förskoleverksamhet. Syftet guidades av två 

frågeställningar. På den första frågeställningen om vilka förväntningar olika 

professioner inom förskolan har på vad specialpedagogens roll och uppdrag 

innebär i en förskoleverksamhet, är ett sammanfattat svar att rektorerna vill att 

specialpedagogen ska bistå med kunskap om npf och diagnoser. Detsamma vill 

pedagogerna men de önskar dessutom att specialpedagog ska vara mer synlig i 

verksamheten. Den som lyfter vidare önskemål om specialpedagogens roll är 

kvalitetsutvecklaren, som lyfter att specialpedagogen måste kunna lagar och 

dokument och fokusera på pedagogernas förhållningssätt till barnen. 

Specialpedagogerna uttrycker att de vill erbjuda handledning och få mer tid till att 

vara i verksamheten. 

På forskningsfråga två där det efterfrågades om vilka erfarenheter de olika 

professioner som kan ses i en förskoleverksamhet har av att arbeta med en 

specialpedagog, är det sammanfattande svaret att rektorerna erbjuder förskolorna 

att använda sig av skolans specialpedagog vid behov och om tid finns. Det finns i 

dagsläget ingen specialpedagog anställd enbart för förskolan. Detta lyfts av 

pedagogerna på förskolan som berättar att de har lite eller ingen tillgång till 
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specialpedagog och har därför fått lite hjälp och stöd. Kvalitetsutvecklaren som i 

egenskap av att arbeta på en övergripande nivå hos huvudmannen märker när en 

förskola saknar specialpedagogisk kompetens och menar på att det kan se väldigt 

olika ut på förskolor. 

 

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

Föreliggande studie bygger på olika professioners uppfattningar och förväntningar 

på en specialpedagog inom förskolan. På olika sätt lyfter respondenterna vad de 

anser som ska ingå i en specialpedagogs roll och uppdrag inom förskolan. De 

pratar om handledning, leda kompetensutveckling, stöttning, tips, observation, 

kartläggning, dokumentation, utveckla lärmiljön, hålla i möten, hålla i svåra 

samtal, uppföljning, att vara med i barngruppen, att ge stöd och utveckling till 

verksamheten och att samarbeta med olika yrkesprofessioner, barn och 

vårdnadshavare. I skollagen (SFS 2010:800) framgår det inte att det ska finnas en 

specialpedagog knuten till förskolan, vilket gör att det inte är självklart att det 

stödet finns. 

I resultatet går det att utläsa olika förväntningar på specialpedagogen som andra 

professioner inom förskolan har. Renblad och Brodin (2014) menar att 

specialpedagogens roll är att samarbeta med olika professioner för att barnet ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Alltså är det inte 

specialpedagogen ensam som ska arbeta med specialpedagogik utan det är varje 

pedagogs uppdrag tillsammans med sitt arbetslag. Utifrån studiens resultat anser 

jag att med respondenternas synsätt på vilka förväntningar som kan finnas på en 

specialpedagog, finns bra förutsättningar för mig som specialpedagog att forma 

min roll på ett tillfredsställande sätt för att möta olika professioner inom 

förskolan. 
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6.4 Framtida forskning 

Under utbildningens gång har jag uppmärksammat att det ser väldigt olika ut i 

Sveriges alla kommuner när det gäller tillgång till specialpedagog för de som 

arbetar inom förskolan. Det skulle vara intressant att göra en studie för att ta reda 

på hur det ser ut i fler kommuner i Sverige eller i alla fall fler förskolor inom 

samma kommun och jämföra dessa. Kan man med hjälp av en sådan 

undersökning få syn på några skillnader i framgångsrika förskolor och se hur de 

arbetar för att höja sin kvalité och möta alla barn? Finns det förskolor i Sveriges 

kommuner där man valt att satsa på specialpedagogens kompetens? Och vad säger 

politikerna… 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Datainsamling 1: verksamhetsrelaterade frågor till pedagoger i en förskola 

 

1. Är du nöjd med den specialpedagogiska insatsen som erbjuds på din 

arbetsplats? 

2. Vad saknar du med den specialpedagogiska insatsen som kan göra den 

bättre? 

3. Vad har du för förväntningar av en specialpedagog verksam inom 

förskolan? 

4. Övriga synpunkter? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Datainsamling 2: Organisation- och skolutvecklingsrelaterade frågor till 

specialpedagog 

 

1. Varför ville du utbilda dig till specialpedagog? 

2. Vad brinner du för i ditt arbete som specialpedagog?  

3. Hur har din roll (arbetsuppgifter) som specialpedagog i förskolan sett ut? 

4. Vem styr dina arbetsuppgifter? 

5. Vilka förutsättningar behöver du för att utföra ditt uppdrag? 

6. Finns det något som försvårar ditt uppdrag? 

7. Vad upplever du som svårast i din roll som specialpedagog? 

8. Kan du se någon förändring som skett i förskolan med hjälp av din 

yrkesroll? 

9. Vilka förväntningar har du som specialpedagog på pedagoger på 

förskolan? 

10. Vilka förväntningar har du som specialpedagog på din chef i arbetet på 

förskolan? 

11. Vilka förväntningar har andra professioner (pedagoger och chefer) haft om 

dig som specialpedagog inom förskolan? 

12. Vilka kompetenser är viktiga att en specialpedagog har i förskolan? 

13. Vilka är dina bästa tips för att lyckas som specialpedagog i förskolan?  

 

 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 

Datainsamling 2: Organisations- och skolutvecklingsrelaterade frågor till rektor 

 

1. Finns det en specialpedagog på din förskola? Varför/varför inte? 

2. Hur skulle specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan? 

3. Vilka förväntningar har du på en specialpedagog som arbetar inom 

förskolan? 

4. Vilka kompetenser anser du är viktiga att en specialpedagog har i 

förskolan? 

5. Hur skulle du vilja forma specialpedagogens roll och uppdrag i förskolan? 

6. Är du nöjd med den specialpedagogiska verksamheten på din förskola? 

Varför/varför inte? 

7. Vad kan du se att din förskola saknar för att kunna göra den bättre och 

möta alla barns behov?  

8. Hur stöttar du dina anställda på förskolan när deras kompetens inte räcker 

till för att möta barn i behov av särskilt stöd?  

9. Anser du att din förskola är tillräckligt rustad för att kunna ta emot alla 

barn? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Datainsamling 2: organisations- och skolutvecklingsrelaterade frågor till 

kvalitetsutvecklare 

Under höstterminen 2021 bjöd du in rektorer över hela Sverige att delta i ett 

digitalt möte för att samtala om, och göra en kartläggning om specialpedagogik i 

förskolan. Kartläggningen visade på att det fanns stora utvecklingsmöjligheter för 

dessa förskolor och rektorerna var eniga om att sina anställda behöver mer stöd 

och utbildning. Vissa ansåg till och med att förskolan behöver en specialpedagog. 

 

1. Hur fortsätter ni arbetet kring den insamlade kartläggningen ni gjort? 

2. Vilka förväntningar har du på en specialpedagog som arbetar inom 

förskolan? 

3. Hur skulle du vilja forma specialpedagogens roll och uppdrag i förskolan? 

4. Vilka kompetenser är viktiga att en specialpedagog har i förskolan? 

5. Med hjälp av dina egna erfarenheter, vilka förväntningar upplever du att 

förskollärare och rektorer/bitr.rektorer har på specialpedagoger inom 

förskolan?  

6. Anser du att förskolorna idag är väl rustade för att ta emot alla barn? Vad 

saknar de? 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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    Fakulteten för lärarutbildning           

 

 

 

Bilaga 5 

Missiv 

Jag heter xxx och är student på Högskolan Kristianstad där jag läser till 

specialpedagog och är inne på min sista termin och tar examen i juni 2022.  

Detta brev handlar om mitt självständiga arbete som ska handla om 

specialpedagogens roll och förväntningar inom förskolan, där du har möjlighet att 

delta. Det finns relativt lite forskning om specialpedagoger inom förskolan och 

genom denna studie kan specialpedagogens roll och förväntningar synliggöras.  

Om du tackar ja till att medverka i studien innebär det att du besvarar en kort 

enkät samt eventuellt deltar i en intervju. Intervjun kommer att spelas in och sedan 

skrivas ner. Materialet kommer att behandlas på så sätt att de som medverkar 

skyddas genom anonymisering med hjälp av kodning i textmaterial och 

ljudupptagning. Alla uppgifter som egennamn, namn på förskolor och liknande 

som gör att uttalanden och handlingar kan sammankopplas till en specifik individ 

kommer inte att användas. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som 

helst avbryta din medverkan utan att motivera varför. Alla uppgifter kommer att 

sparas på en lösenordskyddad dator. Materialet kommer att användas i mitt 

självständiga arbete och kommer att tas bort när studien är examinerad.  

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under 

sin sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen 

vetenskaplig studie med utgångspunkt i en forskningsfråga som 

kommit att engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika verksamheter, i form av 

till exempel intervjuer, enkäter och observationer. Ansvarig för 

dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få 

eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 

högskolepoäng. När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 
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Min studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, se länk nedan. 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html  

Det går bra att sända ditt samtycke via min mail med tillhörande uppgifter på 

blanketten. 

Om du har frågor kan du kontakta mig eller min handledare: 

xxx 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: xxx-xxx xx xx 

E-mailadress: xxx@xxx.xxx 

 

Ansvarig lärare/handledare: 

xxx xxx 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

xxx–xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html


 68 (68) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

 

 

. 

 

 


