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Sammanfattning 

Trots vetskapen om att tidiga insatser är viktiga finns det en bristande kvalité i svenska förskolor när 

det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En direkt avgörande faktor för att hålla en hög 

kvalité i förskolan är pedagogers förmåga att ha ett relationellt förhållningssätt i mötet med barn och i 

samband med det spelar tillgång till specialpedagog en viktig roll.  
Syftet med den här studien är att synliggöra specialpedagogers uppfattningar om tidiga insatser och 

deras roll i arbetet med relationer och samspel i förskolan. Bioekologisk systemteori, tillsammans med 

ett intersubjektivt perspektiv, har varit vägledande i analys- och tolkningsarbetet. Studien är kvalitativ 

och inspirerad av en fenomenografisk metodansats. Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer 

med åtta specialpedagoger. Ur studien framkom uppfattningar att behovsanpassade utbildningar, 

handledningens flexibilitet samt specialpedagogernas arbete med att lyfta vikten av relationer 

tillsammans utgör en del av tidiga insatser. Behovsanpassade utbildningar bidrar till att öka 

pedagogers kompetens och specialpedagogen kan genom handledning hjälpa pedagogerna att se 

helheten. I handledningssituationen kan specialpedagogen synliggöra ett relationellt förhållningssätt 

genom att betona vikten av att se vem barnet är snarare än vad det är. Specialpedagogen behöver 

dessutom vara flexibel och lyhörd för att möta pedagogerna där de är. En förskola med hög kvalité kan 

ses som en tidig insats men då behöver specialpedagogens arbete och funktion förtydligas och 

förstärkas, något som denna studie kan ha bidragit till. 
 

Nyckelord 
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Förord 

Nu är det dags att sätta punkt för arbetet med denna uppsats. Ett arbete som egentligen 

påbörjades redan under hösten 2018. Tankar kring vikten av relationer och förhållningssätt 

och hur vi som blivande specialpedagoger kan bidra i arbetet kring detta är något vi haft med 

oss redan från start. 
Vår uppsats har blivit till genom ett ständigt pågående resonerande, diskuterande och 

funderande oss emellan i Studentpalatsets inspirerande miljö. Skrivandet har genomsyrats av 

ett gemensamt arbete som har fört oss framåt i vårt tänkande. Genom en i efterhand tydlig 

process har vi arbetat oss fram i cirklar där såväl hopp som förtvivlan tagit sig uttryck genom 

både total förvirring och skratt. Utan detta inspirerande och givande samarbete hade inte 

uppsatsen tagit den väg den gjort. 

Ett stort tack vill vi rikta till alla de specialpedagoger som så generöst delat med sig av både 

tid, erfarenhet, innehållsrika beskrivningar och kloka tankar om sitt arbete. Utan er hade inte 

denna uppsats varit möjlig! 
Vi vill också tacka vår handledare Eva Siljehag som med fast hand hjälpt oss att se helheten. 

Genom sin kontinuerliga handledning har hon möjliggjort att uppsatsen hela tiden har 

utvecklats och dessutom fått oss att se innehållet i relation till ett kommande yrkesliv som 

specialpedagoger. 

Förutom att tacka varandra för ett gott samarbete vill vi även tacka alla studiekamrater för alla 

goda och inspirerande samtal och diskussioner vi haft under utbildningen.  

Nu ser vi med spänning fram emot ett fortsatt lärande i vårt nya yrkesliv som 

specialpedagoger.  

Stockholm december 2019 

Anna Nordquist och Katinka Rosenblad 
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Inledning 

Allt börjar i förskolan. Det är förskolan som lägger en stor del av grunden för det livslånga lärandet. I 

länder med socialpedagogisk utbildningstradition, som t.ex. Sverige, anses förskolan vara en 

förberedelse för livet och just starten på ett livslångt lärande (OECD, 2006). Med vår bakgrund som 

förskollärare har vi upplevt svårigheten att i de stora barngrupperna verkligen se varje barn och möta 

dem i deras utveckling och lärande. Alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och för 

att skapa en inkluderande förskola är det viktigt att tidigt fånga upp de barn och sammanhang som kan 

behöva specialpedagogiskt stöd. Enligt Askland och Sataøen (2014) skapas utveckling utifrån den 

miljö av samspel som finns runt omkring ett barn, bl.a. hur ett barn blir bemött och samtalat med och 

detta bygger i sin tur upp hur barnet ser på sig själv. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) betonas vikten av aktivt närvarande pedagoger för att skapa 

delaktighet för alla barn. I läroplanen betonas även förskolans uppdrag att alla barn ska ges 

förutsättningar att känna trygghet och tillit i sin identitet och till sin egen förmåga. Edfelt, Sjölund, 

Jahn och Reuterswärd (2019) menar att en anledning till att vissa förskolor inte är anpassade för alla 

barn beror på att många pedagoger saknar kunskap om vilka förändringar som behöver göras för att 

skapa en inkluderande förskola. 

  

Något som ständigt återkommit och lyfts i olika sammanhang under specialpedagogutbildningen är att 

tidiga insatser samt pedagogers förmåga att skapa positiva relationer har stor betydelse för 

utvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd. Kinge (2015) belyser t.ex. vikten av att ge barn positiv 

uppmärksamhet och att skapa trygga relationer, utifrån begreppet empati, och menar att detta krävs för 

att utveckling och inlärning ska ske. Även Edfelt (2017) betonar betydelsen av pedagogers förmåga att 

skapa trygghet och tillit och menar att detta är en förutsättning för att barn ska våga utforska. Att våga 

utforska menar Edfelt vidare är i sin tur en förutsättning för att utvecklas. Trygghet kan även skapas 

genom att den vuxne ser barnet och är pålitlig. Detta är något som Jakobsson och Nilsson (2011) 

betonar och menar även att den vuxne har en viktig roll i att visa sin tro på barnet och dess 

möjligheter. I detta sammanhang lyfts även handledning som ett stöd och ett sätt att utveckla 

pedagogers arbete.  

 

Vilken roll har specialpedagogen i arbetet med tidiga insatser och relationsskapande förhållningssätt? 

Vi vill ta reda på ur ett specialpedagogiskt perspektiv, hur specialpedagoger kan bidra i detta arbete. 

 

Problemformulering 

Tidiga insatser är av vikt för att skapa förutsättningar för alla barns utveckling och lärande samt för att 

förebygga psykisk ohälsa (Tallberg Broman, 2015; World Health Organization, WHO, 2013). 

Problemet är att många förskolors arbete och kvalité är bristfälligt när det gäller att stödja barn i behov 

av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2017, 2018). Enligt Persson (2015) är pedagogers förhållningssätt 

och kunskap om relationens betydelse för lärande direkt avgörande för att skapa en likvärdig förskola 

med hög kvalité. Här har specialpedagogen en viktig roll när det gäller tidiga insatser och vikten av 

relationer för att öka kompetensen hos pedagoger. Trots vetskapen om vikten av tidiga insatser är det 

vanligt förekommande att specialpedagoger får rycka in när problemet redan har uppstått vilket gör att 

barnen inte får det tidiga stöd de har rätt till. Därför är det av vikt att studera vad specialpedagoger gör 

och hur de arbetar med tidiga insatser.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva vad några specialpedagoger har för uppfattningar om vad tidiga 

insatser i förskolan kan vara och eftersom relationer utgör en stor del av förskolans verksamhet är även 

syftet att undersöka hur de intervjuade specialpedagogerna uppfattar sin roll i arbetet med relationer 

och samspel. 

 

• Vad uppfattar specialpedagoger att tidiga insatser kan vara? 

 

• Hur uppfattar specialpedagoger sitt arbete med socialt samspel och relationer?  

 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar specialpedagoger att det kan finnas i arbetet med tidiga 

insatser samt i arbetet med samspel och relationer? 

Bakgrund 

Nedan beskrivs för studien lämpliga rapporter, internationella och nationella styrdokument under 

rubrikerna Barns rätt till tidiga insatser, Förskolans betydelse för tidiga insatser och Rapporterade 

brister i förskolan. I denna del ingår även tidigare forskning där ett urval och för ämnet intressanta 

studier har granskats. Tidigare forskning presenteras under rubrikerna Samband mellan pedagogers 

kompetens och förskolans kvalité, Specialpedagogens roll och funktion, Betydelsen av ett relationellt 

förhållningssätt samt Hinder för tidiga insatser. Därefter följer en beskrivning av studiens teoretiska 

utgångspunkt i form av bioekologisk systemteori samt intersubjektivt perspektiv. 
 

 

Barns rätt till tidiga insatser  

Varje barns rätt till utveckling och delaktighet betonas i flera internationella och nationella dokument. 

Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som understryker att 

skolan ska ge plats för alla barn och att barns olikheter ska tas tillvara. Deklarationen betonar vikten av 

tidiga insatser genom att tidigt identifiera de yngsta barnen som är i behov av särskilt stöd och se till 

att de får den stimulans de behöver. Rätten till utveckling och stimulans betonas även i Förenta 

Nationernas barnkonvention (Förenta Nationerna, FN, 1989). Där står det bl.a. att deltagande länder 

ska säkerställa barns utveckling och att utbildningen ska ge barn möjlighet att utvecklas till sin fulla 

potential. I barnkonventionen poängteras även barn i behov av särskilt stöd och deras rätt till 

främjande förhållanden gällande tilltron till den egna förmågan. Trots Sveriges avsikt att följa dessa 

riktlinjer ges kritik i FN:s barnrättskommittés senaste slutsatser (Förenta Nationerna, FN, 2015). 

Kritiken gäller behandlingen av barn i behov av särskilt stöd och deras utbildning. Sverige uppmanas 

att säkerställa jämbördig kvalité över hela landet genom att alltid göra en analys utifrån barns bästa när 

politiska och ekonomiska beslut ska tas. Barnrättskommittén uppmanar även Sverige att säkerställa att 

alla barn i behov av särskilt stöd ges möjlighet att nå sin fulla kapacitet samt att lärare utbildas för att 

kunna upptäcka och tillgodose särskilda behov.    

I våra nationella styrdokument betonas också hur viktigt det är att förskolan ser till att alla barn får den 

stimulans och det stöd de behöver. Enligt Skollagen (2010:800) är kommuner skyldiga att erbjuda 

plats till barn som av någon anledning behöver särskilt stöd i sin utveckling. Rätten till en likvärdig 
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utbildning lyfts även i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) där vikten av att barn i behov av särskilt 

stöd får utmaningar och stöd som är anpassade efter deras behov betonas.  

 

Förskolans betydelse för tidiga insatser 

Förskolan spelar en viktig roll i sin möjlighet att tidigt möta och fånga upp barn och dess familjer. 

Tidiga insatser är ett begrepp som används med en varierande betydelse i olika sammanhang. Ett sätt 

att se på tidiga insatser är utifrån möjligheten att upptäcka och förhindra psykisk ohälsa. Där menar 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2013) i sin handlingsplan för mental hälsa att det är av ytterst vikt 

att motverka psykisk ohälsa och arbeta för människors välbefinnande. Eftersom upp till 50% av 

psykiska sjukdomar börjar innan 14 års ålder ses tidiga insatser som en del i arbetet att förhindra 

uppkomsten av psykiska sjukdomar. Dessa tidiga insatser bygger t.ex. på att tidigt upptäcka barn med 

emotionella och/eller beteendesvårigheter.  

Ett annat sätt att definiera begreppet tidiga insatser görs i European Agency for Development in 

Special Needs Educations rapport (2010). I rapporten används begreppet tidiga stödinsatser som något 

som berör såväl barn som familj och ges under en begränsad tid. Den tidiga stödinsatsen görs för att 

stötta barn i sin utveckling och för att främja inkludering och stötta familjen, något man menar går i 

linje med ett ändrat synsätt från att problemet ligger hos barnet till ett perspektiv där barnets 

omgivning med vårdnadshavare och förskola också involveras.  

Att förskolan anses har en viktig roll i arbetet med tidiga insatser genom sin möjlighet att samarbeta 

med vårdnadshavare kan ses i en av Vetenskapsrådets delrapporter av Tallberg Broman, Vallberg 

Roth, Palla och Persson (2015). I rapporten lyfts ett antal rekommendationer för att bland annat 

minska skillnader inom skolväsendet. En av rekommendationerna berör tidiga insatser och vikten av 

att ta till vara på förskolans roll i mötet med de yngsta barnen och dess möjlighet att samverka med 

vårdnadshavare. Vidare beskrivs att en verksamhet med hög kvalité kan ses som en tidig insats för 

barns utveckling och lärande. 

I rapporten Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun 

(Nilsson & Wiedel, 2016) förklaras tidiga insatser utifrån ett relationellt perspektiv. Uppgiften, för det 

medverkande teamet (bestående av specialpedagoger och socialpedagoger), i utvecklingsarbetet var att 

betona lekens och samspelets betydelse för barns utveckling och lärande samt att lyfta pedagogers 

ansvar för att skapa förutsättningar för att detta skulle ske. Detta gjordes genom att utgå från befintlig 

kunskap hos pedagogerna. Teamet fick personalgruppen att reflektera kring hur samspel och lärmiljöer 

kan påverka ett barns beteende. Även i den här rapporten syns uttryck för att förskolan i sig kan ses 

som en tidig insats, men att det förutsätter kunskap kring vilka åtgärder som behövs förutom att 

identifiera vilka barn som är i behov av särskilt stöd. I rapporten nämns dock en risk med att 

personalen i sitt reflekterande kan övergå till att granska och leta fel och inta ett kategoriskt 

perspektiv.  

 

Rapporterade brister i förskolan 

Tidigare forskning och rapporter pekar på att förskolan många gånger brister i sitt arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. När Skolinspektionen (2017) granskat 35 slumpvis utvalda förskolors arbete 

med barn i behov av särskilt stöd framkom det att det finns stora skillnader mellan hur förskolor 

arbetar och vilka rutiner de har. Studien visar att två tredjedelar av förskolornas arbetssätt är 

bristfälligt samt att tillgången till specialpedagog är mycket varierande. Granskningen belyser att 

förskolan inte är likvärdig och att barn som kan behöva stöd i sin kommunikation eller lek och socialt 

samspel inte alltid får det. Vidare framkom att personalens förhållningssätt, kompetens och förmåga 

att skapa goda relationer spelar stor roll för verksamhetens arbete med tidiga insatser. Bland de 

granskade förskolorna var det bara några där pedagogerna tydligt funderade kring hur de kunde 
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anpassa sin egen verksamhet för att fungera för alla barn och något som var gemensamt för dessa 

förskolor var tillgången till specialpedagogiskt stöd i form av specialpedagog. Detta lyfts i rapporten 

som en framgångsfaktor för kvalitén i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Även i 

Skolinspektionens slutrapport (2018) där 455 förskolor har granskats betonas en stor skillnad i den 

pedagogiska kvalitén utifrån den relativt låga andelen utbildad personal (såväl förskollärare som 

barnskötare). Förutom att behovet av att skapa en likvärdig förskola betonas även 

kompetensutveckling kopplat till läroplanens mål. När det gäller kompetensutveckling menar 

Skolinspektionen att dess innehåll bör skräddarsys utifrån de lokala behov som finns på förskolorna. 

Enligt Skolinspektionen finns ett samspel mellan personal och barn på de granskade förskolorna. Vad 

som däremot också konstateras i rapporten är att dessa samspelssituationer ibland är för korta för att 

ett barn ska utvecklas vidare när det gäller såväl språkligt som kognitivt. 

Att kvaliteten på undervisningen har betydelse för barn i behov av särskilt stöd och att det finns ett 

samband mellan kvalité och kompetens framkommer även i European Agency for Special Needs and 

Inclusive Educations (2017) treåriga projekt. Där undersöktes vilka gemensamma faktorer som kan ge 

hög kvalité i arbetet med inkludering i förskolan. Ett av resultaten i projektet visar att barns möjlighet 

att få skapa positiva relationer med såväl pedagoger som andra barn har bidragit till en inkluderande 

miljö som bland annat uppmuntrat till att delta och samspela med de andra i gruppen. Vidare lyfter 

man några rekommendationer till beslutsfattare där personalens utbildning och möjlighet till 

kompetensutveckling ses som en viktig förutsättning för att inkluderande miljöer ska kunna skapas.   

Å andra sidan menar Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015) att förskolans personal kan ha en 

bred syn och förståelse för barn i behov av särskilt stöd då förskolan har en mer inkluderande miljö 

och stor erfarenhet av barns olikheter än vad skolan alltid har. Deras longitudinella delstudie handlar 

om övergångar mellan förskola och skola och hur behovet av särskilt stöd förändras. Studien 

behandlar även vilka olika slags stödinsatser som gjordes i de olika skolformerna och möjligheten till 

inkludering. I studien framkom det att antalet barn i behov av särskilt stöd hade ökat när de gick i 

årskurs ett. Dessutom försvann möjligheten till inkludering helt efter förskolan för den grupp av barn 

som hade mycket stort behov av stödinsats. I studien ses även stödinsatser utifrån ett 

multidimensionellt perspektiv då insatserna kan bestå av såväl interpersonellt stöd som stöd i den 

fysiska lärmiljön. Detta i sin tur gör att personalen behöver ha en bred kunskap för att kunna stödja 

alla elever. Lundqvist m fl. (2015) anser att det finns ett samband mellan personalens erfarenhet och 

synsätt och hur många barn som anses vara i behov av särskilt stöd.  

Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av aktuell forskning som är relevant för den här studien. Tidigare 

forskning kommer att presenteras under rubrikerna Samband mellan pedagogers kompetens och 

förskolans kvalité, Specialpedagogens roll och funktion, Betydelsen av ett relationellt förhållningssätt 

samt Hinder för tidiga insatser.   

 

Samband mellan pedagogers kompetens och förskolans kvalité 

Flera studier visar på ett tydligt samband mellan förskolepedagogers kompetens och den kvalité som 

den undersökta verksamheten bedömts ha. Att den högkvalitativa förskolan kan ses som tidig insats 

för barn i behov av särskilt stöd framgår i en engelsk studie av Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-

Blatchford och Taggart (2011). Förskolors kvalité bedömdes utifrån en skala mellan 1–7 genom 

observationer av bland annan den fysiska miljön, omsorg och rutiner, språkutvecklande arbetssätt, 

planerad verksamhet, socialt samspel samt samarbete med vårdnadshavare. I studien framkommer att 

pedagogernas interaktioner och sätt att skapa relationer till barnen var en avgörande del av förskolan 

kvalité. För de barn som bedömts ha gått i en förskola av hög kvalité visade resultaten att de klarade 

sig bättre i skolan och att effekten kvarstod vid elva års ålder. För de barn som gått i en förskola av låg 

kvalité visade sig utvecklingen av kognitiva och sociala färdigheter inte vara bättre än för de barn som 
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inte gått i förskola alls. Utifrån detta resultat lyfter forskarna i studien vikten av att satsa på kvalitén i 

förskolan för att ge alla barn, oavsett bakgrund, samma förutsättningar till en bra start i skolan. 

Kvalité i förskolan kan ses utifrån olika aspekter. I en amerikansk studie av Burchinal, Howes, Pianta, 

Bryant, Early, Clifford, och Barbarin (2008) ville man också undersöka kvalitén i förskolan, men 

utifrån en annan aspekt, nämligen i vilken grad s.k specifika förskoleprogram (PK, pre-

kindergartenprograms) kunde påverka barns möjlighet till utveckling när det bl. a gällde sociala 

färdigheter. Den amerikanska studien, där 929 förskolebarn ingick, byggde på frågeformulär och 

observationer. Under observationerna mättes förskollärares samspel med barn och kvalitén på 

instruktioner och detta jämfördes med hur barnens sociala och kunskapsmässiga utveckling såg ut ett 

år senare. Resultaten från undersökningen visade, enligt forskarna, på ett samband mellan barns 

positiva utveckling och i vilken grad förskollärare interagerade positivt med barnen. Denna påverkan 

syntes också ett år senare även om sambandet mellan specifika förskoleprogram och barns utveckling 

inte var lika tydligt.  

Idén om att pedagogers kunskap utgör en stor del av förskolans kvalité framkommer i en svensk studie 

av Nilsson och Wiedel (2018). I studien har de undersökt hur samverkansforskning kan användas för 

utvecklingsarbetet ”Tidiga insatser i förskolan”. Efter genomförd samverkan där bl.a. ett socialt team 

bestående av specialpedagoger och socialpedagoger ingick (förutom forskare, förskolepersonal och 

förskolechefer) konstateras det i studien ett ökat intresse för tidiga insatser samt att förskolepersonalen 

utvecklade sin kompetens kring hur tidiga insatser kan utföras. Ett exempel som nämns i studien är att 

förskolepersonalen utvecklade den fysiska miljön för att skapa stöd och struktur. Även tidiga insatser i 

form av hur personal bemöter vårdnadshavare tas upp som exempel. 

Med andra ord går det att se ett samband mellan pedagogers kompetens och kvalitén på förskolans 

verksamhet. Här är specialpedagogens funktion av betydelse. 

Specialpedagogens roll och funktion   

Att det finns ett behov av specialpedagoger och deras funktion inom skolformen förskola kan ses som 

självklart. Trots det visar studier att det saknas forskning inom förskolan gällande både 

specialpedagogik och specialpedagogens roll. 

I Vetenskapsrådets forskningsöversikt sammanställer Palla (2015) forskning kring specialpedagogik i 

förskolan och belyser att det är ett område där mer forskning behövs. I delstudien framkommer att den 

forskning som finns ofta inkluderar andra skolformer och att behovet av forskning riktat mot 

specialpedagogik i förskolan är stort. Tydligt i delstudien är också att det finns mycket lite forskning 

om hur specialpedagoger i förskolan arbetar och hur deras roll kan se ut eller om deras arbetssätt har 

positiv inverkan på en inkluderande förskola. 

Sjöman (2018) har i sin longitudinella enkät och observationsstudie bland annat undersökt vilket stöd 

som ges till barn i behov av särskilt stöd och vilka faktorer som kan bidra till barns sociala samspel. I 

studien framkommer att många förskolor avvaktar länge med insatser trots att man tidigt 

uppmärksammat barnets svårigheter. En av anledningarna till det kan enligt studien vara att 

förskollärarna saknar både strategier och tillgång till handledning från specialpedagog. 

Det finns enligt skollagen (2010:800) inget krav att förskolor ska ha tillgång till specialpedagog. 

Däremot konstateras det i Renblad och Bodins svenska studie (2014) att specialpedagoger behövs i 

förskolan. I den intervjubaserade studien framkom det bl. a att specialpedagogerna poängterar, 

förutom att bemötandet av barn är av stor vikt, att förskolepersonalens kunskap gällande barns behov 

påverkar hur de bemöter barnen. I studien lyfts därmed att en av specialpedagogers viktiga uppgifter är 

att öka förskolepersonalens kunskap när det gäller barns behov och utveckling.  

I en studie om specialpedagogers och speciallärares roller och uppdrag belyser von Ahlefeld Nisser 

(2014) vikten av att specialpedagoger arbetar förebyggande. Studien bygger på gruppsamtal som förts 
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med olika yrkeskategorier såsom rektorer, specialpedagoger och speciallärare och där har bl.a. 

specialpedagoger betonat vikten av att arbeta förebyggande. Kvalificerade samtal med såväl ledning 

som olika yrkesgrupper ses som en viktig väg att nå detta förebyggande arbete och där 

specialpedagoger kan ses ha en övergripande roll som samtalspartner.  

 

Betydelsen av ett relationellt förhållningssätt 

Relationer är en stor och viktig del av förskolans verksamhet. Utifrån de studier som presenterats ovan 

är det tydligt att pedagogers kompetens har ett starkt samband med förskolans kvalité vilket i sin tur 

påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Att en av de viktigaste delarna av kompetensen 

handlar om pedagogers förmåga att ha ett relationellt förhållningssätt framkommer i ett flertal studier. 

Till exempel gjorde Persson (2015) på uppdrag av Vetenskapsrådet, en forskningsöversikt för att få en 

överblick över vad forskning pekar på som viktiga aspekter i arbetet med att skapa en likvärdig 

förskola. Persson menar att en likvärdig förskola är ännu viktigare idag då förskolan fått en större roll i 

utbildningssystemet. En slutsats som framkommer är att pedagogernas kompetens och förmåga att 

lyssna och förstå samt skapa relationer till barn är direkt avgörande för förskolans kvalité och barns 

utveckling. Utifrån det betonas i sammanställningen att en likvärdig förskola handlar om att alla barn i 

förskolan ska ha tillgång till kompetenta pedagoger som har förutsättningar att skapa bra relationer till 

barnen.  

Även internationella studier lyfter relationers betydelser för barns välbefinnande. I en kvantitativ 

amerikansk longitudinell enkätstudie (Rudasill, Reio, Stipanovic & Taylor, 2010), med 1156 

deltagande barn, var syftet bland annat att undersöka om det fanns samband mellan kvalitén på 

relationen elev-lärare i årskurs 4, 5 och 6, bakgrundsfaktorer (såsom t.ex. kön, föräldrars inkomst, 

behov av särskilt stöd), temperamentsvårigheter i 4-års ålder och riskbeteende i årskurs 6. Forskarna 

konstaterade flera resultat utifrån undersökningen. Bland annat kunde samband mellan kvalitén på 

relationen mellan lärare och elev, bakgrundsfaktorer och barn med temperamentsvårigheter i 4-

årsåldern ses. Även ett samband gällande konflikter mellan lärare-elev, bakgrundsfaktorer och 

riskbeteende samt mellan temperamentsvårigheter och riskbeteende kunde ses i studiens resultat. Detta 

uttrycktes med att vara pojke med temperamentsvårigheter, från en familj med lägre inkomst skapar 

högre risk för konflikter med lärare, vilket i sin tur kan leda till ett ökat riskbeteende. Utifrån studiens 

resultat belyser författarna bl.a. betydelsen av bra relationer mellan pedagog - barn genom att de kan 

fungera som skyddsfaktorer mot ett ökat riskbeteende samt vikten av kunskaper kring behovet av 

relationer. 

Hur viktig den aktiva närvaron är framkommer tydligt i den australienska  fallstudien av Graham och 

Harwood (2011) där två skolors arbetssätt för att öka social inkludering har undersökts genom 

intervjuer. I deras studie framkommer att lärarnas förhållningssätt har stor betydelse för att skapa 

delaktighet och att lärare har en viktig roll i att vägleda och stötta barn i deras sociala samspel. Studien 

visade att de barn som fick hjälp och därmed fick uppleva känslan av få kamrater och att lyckas leka 

tillsammans fick en bättre självbild och en mer positiv inställning till skolan. Att lärarnas 

förhållningssätt och relationen till barnen påverkar hur barnen bemöter och hanterar olika situationer 

framkommer även i en studie där man observerat lärare i klassrum (Thornberg, 2006). Studien visar att 

lärare som ständigt hyschar för att få tyst i klassrummet ofta missar att det kan handla om situationer 

där elever hjälper varandra. Det finns en risk att lärare då förmedlar att det är viktigare att vara tyst än 

att vara hjälpsam vilket i sin tur kan påverka elevernas motivation. Vidare belyser studien att lärare bör 

tänka igenom sin relation till eleverna och hur de bjuder in dem i samtal och diskussioner för att 

möjliggöra demokratiska och utvecklande möten. 

Även i den amerikanska studien av Morningstar, Shogren, Lee, och Born (2015) används 

observationer som metod för att beskriva hur olika yrkeskategorier såsom t.ex. lärare och speciallärare 

arbetar för att skapa full inkludering samt vilka stöd som behövs för att eleverna ska delta i lärandet. 

Deras studie visade att vissa skolor använde en mer genomarbetad struktur när det gäller 

kamratstödjande inlärning och att dessa skolor därmed uppnådde högre kvalitativa poäng utifrån 
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observationsschemat. Dessutom framkom det att de deltagande skolorna använde variationer av 

positivt bemötande som huvudsaklig metod. 

Trots att de tre sista forskningsstudierna ovan handlar om skolan är resultaten intressanta även för 

denna studie som fokuserar på förskolan. Vikten av att lärare är delaktiga och närvarande (Graham & 

Harwood, 2011), medvetna om relationerna med elever, hur lärare skapar utvecklande möten 

(Thornberg, 2006) samt använder ett positivt bemötande (Morningstar m.fl., 2015) är lika aktuell för 

förskolans pedagoger i sitt relationella förhållningssätt i mötet med barn.  

Hinder för tidiga insatser 

Förutom nivån på pedagogers kompetens, vikten av tillgång till specialpedagog och pedagogers 

förmåga och kunskap gällande ett relationellt förhållningssätt finns det hindrande faktorer som kan 

påverka förskolans kvalité och möjlighet till tidiga insatser. 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) har undersökt hur barngruppens storlek påverkar 

arbetet utifrån läroplanen. I deras enkät och intervjustudie framkommer att många förskollärare 

upplever att de har svårt att ge alla barn det stöd de behöver. Förskollärare i studien uppger också att 

brist på resurser i samband med stora barngrupper hindrar mötet och arbetet med de barn som är i 

behov av särskilt stöd.  Betydelsen av barngruppers storlek framkommer även i en enkätstudie av 

Brodin och Renblad (2015) som undersökt förskollärares syn på läroplanen. De belyser att 

förskollärarna ansåg barngruppens storlek som en mycket viktig faktor för förskolans möjlighet att 

skapa en välfungerande verksamhet med kvalité. Lundqvist, et al. (2015) ser också ett samband mellan 

ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd med ökade kunskapskrav i skolan och menar samtidigt att 

när kraven också ökar i förskolan så kommer antalet barn i behov av särskilt stöd att öka även där. 

Frelin och Grannäs (2017) påvisar i sin fallstudie att både resurser och den fysiska miljön har en 

påverkan på lärares möjligheter att skapa relationer till eleverna. Skolans lokaler, något de benämner 

som fysiska rum, kan vara mer eller mindre lämpade för att skapa möten och interaktioner mellan 

lärare och elever, något de kallar sociala rum. De menar att vissa fysiska rum kan vara utformade så 

att de skapar ett hinder för de sociala rummen att uppstå. Att den fysiska miljön har betydelse lyfter 

även Persson (2015) där förskolelokalers utformning nämns som något som kan utgöra en indikator 

för skillnad i likvärdighet mellan förskolor. 

 

Sammanfattning bakgrund 

Nedan följer en sammanfattning av presenterad bakgrund och tidigare forskning. 
Trots vetskapen om att tidiga insatser är viktiga (WHO, 2013; Tallberg Broman, 2015) finns det en 

bristande kvalité i svenska förskolor (Skolinspektionen, 2017, 2018) när det gäller arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd. En direkt avgörande faktor för att hålla en hög kvalité i förskolan är pedagogers 

förmåga att ha ett relationellt förhållningssätt i mötet med barn (Burchinal m.fl., 2008; Rudasill m.fl., 

2010; Sylva m.fl., 2011). Trots att forskning belyser vikten av tillgång till specialpedagog i förskolan 

(Persson, 2015; Renblad & Bodins, 2014) finns det en rapporterad skillnad när det gäller 

förskolepedagogers möjlighet att få handledning av specialpedagog (Sjöman, 2018). Dessutom saknas 

forskning om specialpedagogers arbete i förskolan kring t.ex. vad de faktiskt gör och hur deras roll kan 

se ut (Palla, 2015).  
Detta gör att när förskolan ses som en tidig insats är det viktigt att studera hur specialpedagoger kan 

vara en del av arbetet med tidiga insatser och hur specialpedagogers arbete kan bidra i det relationella 

arbetet mellan pedagog och barn.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Denna studies teoretiska utgångspunkt är baserad på systemteori där människor kan sägas ingå i olika 

sammanhang som utgör system som i sin tur påverkar varandra. Odom (2016) menar att ett sätt att se 

på systemteori är att värdet av alla olika delar tillsammans är större än de enskilda var för sig och det 

är något som måste övervägas vid en specialpedagogisk insats. Gjems (1997) beskriver att 

systemteorin kan ses utifrån olika sociala system och kan användas för att beskriva förskolan genom 

att pedagoger utgör ett system och barnen ett annat. Alla delar av ett system påverkar varandra och 

Gjems menar att man måste förstå helheten och hur något som händer i en del av systemet på ett eller 

annat sätt kan få en konsekvens i en annan del av samma system.  

En systemteori som haft stort inflytande inom det specialpedagogiska området är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. Enligt Bronfenbrenner (1979, 2005) sker ett samspel mellan individen 

och den omkringliggande miljön utifrån den kontext som individen befinner sig i. Individen ingår i en 

ständig föränderlig miljö bestående av fyra olika nivåer eller system där Bronfenbrenner liknar 

systemen vid en rysk docka eftersom de omgärdar varandra. Systemen heter mikrosystem där 

individen och den närliggande miljön bestående av familj, förskola/skola och vänner finns, 

mesosystemet där de olika relationerna mellan närmiljöerna syns medan det på exonivå finns de 

indirekta påverkande faktorer så som släkt, föräldrars arbetssituation och vänner. På makronivå syns 

de övergripande system på både på lokal som nationell nivå såsom t.ex. kulturen i en barngrupp, lagar 

och nationella skolsystem. Modellen har senare utvecklats och utifrån en bioekologisk systemteori ses 

samspelet som sker inom varje nivå såväl som mellan varje nivå bestå av biologiska, sociala, 

ekonomiska och ideologiska krafter som tillsammans påverkar människans utveckling där barnet 

(individen) också tolkar och erfar de omkringliggande miljöerna utifrån personliga egenskaper 

(Bronfenbrenner, 2005). Dessutom menar Bronfenbrenner att tidsaspekten också är viktig eftersom 

den också påverkar en individs utveckling. Tidigare livshändelser och erfarenheter såväl inom en 

individ (biologiska) som externa sådana påverkar en individs utveckling genom hela livet. Detta 

system kallas för kronosystemet.  

 

Tillämpning av bioekologisk systemteori i denna studie 

I denna studie tolkas Bronfenbrenners bioekologiska systemteori som att det finns en ömsesidig 

interaktion mellan en individ och den omkringliggande kontext som individen befinner sig i. De olika 

nivåerna förstås, utifrån ett särskilt fokus på relationen pedagog - barn, enligt följande: 

Mikro: Barnets familj, förskolan, barngruppen 

Meso: Samverkan mellan mikrosystemen t.ex. hur pedagoger kommunicerar med barnet samt vilken 

påverkan pedagogers förhållningssätt får på barns utveckling 

Exo: Miljön och hur omgivningen påverkar t.ex. barngruppens storlek, personaltäthet, lokaler 

Makro: Ekonomi, styrdokument, politik t.ex. personalens barnsyn, hur pedagoger och 

specialpedagoger tolkar styrdokument, möjligheten till handledning av specialpedagog 

Krono: processer i tidsperspektiv. t.ex. handledning, tidiga insatser. 

 

Intersubjektivt perspektiv 
 

Den nivå som framträder något mer i denna studie är mesonivån där pedagogers förhållningssätt och 

kommunikation med barnet är centralt. För att förtydliga denna nivås betydelse i studien används även 
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ett intersubjektivt perspektiv utifrån von Wrights (2000, 2002) tolkning av Meads teori. Här 

framkommer att det är av vikt att vara nyfiken på vem någon är till skillnad från vad någon är. För att 

lyckas med det, menar von Wright att det krävs ett möte då vem någon är kommer fram i samspelet 

mellan människor. von Wright menar att det är viktigt att komma ifrån tanken på individen (barnet) 

som någon man vill förklara, som ett vad. Dessutom menar von Wright att det är viktigt som pedagog 

att vara medveten om hur och på vad man riktar sin uppmärksamhet (vilket perspektiv pedagogen 

intar) utifrån vilket behov ett barn visar. Det behov ett barn har uppstår på olika sätt i olika 

sammanhang och är inget barnet bär med sig. Det gäller att försöka skapa ett gemensamt intresse 

istället för att endast fokusera på det individuella behovet. Tillsammans, i mötet, finns möjlighet till att 

hitta lösningar. Genom att pedagogen skiftar uppmärksamhet skapas även en möjlighet för barnet att 

göra detsamma. von Wright betonar även vikten av pedagogens delaktighet genom att den visar 

intresse för vem barnet är genom att rikta uppmärksamheten på hur barnet tänker istället för vad 

barnet kan. En framtidsaspekt kan även synas vid ett intersubjektivt perspektiv då fokus enligt von 

Wright ligger på vem barnet är och detta är något som kan förändras i olika situationer och i olika 

möten över tid.  

Metod 

I metodavsnittet beskrivs först sökmetod, metodval, kvalitativa intervjuer, studiens deltagare/urval, 

pilotintervju och genomförande. Därefter följer en redogörelse av databearbetning/analys, trovärdighet 

och tillförlitlighet. I slutet av metodavsnittet återges de resonemang kring forskningsetiska aspekter 

som gjorts i samband med studiens förberedelser och genomförande.  

Sökmetod 

De sökord som använts vid insamlandet av studier är bl.a.: pre-school, förskola, kindergarten, early 

childhood, early childhood education, special needs, inclusion, tidiga insatser, early intervention, 

relationer och relationship. De databaser och sökmotorer som främst har använts har varit ERIC Info, 

Google Scholar och Stockholms Universitetsbibliotek. Utifrån de studier som har framkommit i 

sökningen har snöbollsmetoden använts för att åstadkomma en ytterligare fördjupning.  

Metodval  

Då syftet med denna studie är att studera några specialpedagogers uppfattningar av vad tidiga insatser 

kan vara, samt att undersöka hur de beskriver sitt arbete kring goda relationer har en kvalitativ ansats 

valts. Rienecker och Stray Jørgensen (2017) belyser att kvalitativ metod handlar om att analysera och 

tolka den insamlade empirin med ett särskilt fokus på hur och varför för att få en djupare förståelse av 

det som undersöks. Då studien ämnar beskriva variationen i hur de intervjuade specialpedagogerna 

uppfattar, i betydelsen av deras individuella sätt att se och erfara, tidiga insatser tillämpas en 

fenomenografisk metodansats. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att utgångspunkten för 

fenomenografin handlar om att söka variationen i hur människor uppfattar något samtidigt som det 

finns en begränsning i hur olika dessa uppfattningar kring något faktiskt kan vara. Genom att 

kategorisera tolkningar, förståelser och uppfattningar av begreppet, med inspiration av en 

fenomenografisk ansats, undersöker denna studie inte vad tidiga insatser är, utan de intervjuade 

specialpedagogernas uppfattning av vad tidiga insatser är. 

Kvalitativa intervjuer 

Då studien ämnar undersöka några specialpedagogers beskrivning och uppfattningar av ett specifikt 

fenomen är kvalitativ intervju ett adekvat metodval. I studien används semistrukturerade intervjuer 

som Bryman (2011) menar är när forskare utgår från teman, men samtidigt ges informanten utrymme 

att fritt besvara de underliggande frågorna i respektive tema. Inför denna studies intervjuer utarbetades 

en intervjuguide (se bilaga 1). Följande frågeområden ingick: Tidiga insatser, Relationellt arbete och 

Socialt samspel. Även om intervjuguiden har legat till grund för varje intervju har ambitionen och 
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intentionen samtidigt varit att följa upp vad varje informant har berättat för att få en fördjupad 

förståelse då varje intervjusituation har varit unik (Widerberg, 2002).   

Då denna studie utförts av två personer som intervjuat och transkriberat intervjuerna kan 

semistrukturerade intervjuer dessutom vara till fördel enligt Bryman (2011) då det kan underlätta 

jämförelser mellan de olika intervjuerna.  

Både i studiens intervjuguide och under själva intervjutillfällena användes en blandning av Kvale och 

Brinkmanns (2014) frågekategorier i form av uppföljningsfrågor såsom t.ex.: -Men du sa att du 

observerar ibland? Är det om dom har efterfrågat det? Sonderande frågor såsom t.ex.:  -Vad skulle det 

kunna vara för sätt då? Jag borrar djupare. Direkta frågor såsom t.ex. :  -Hur ser du på begreppet 

tidiga insatser? Samt specificerande frågor såsom t.ex.: -Men om du går ut och handleder och dom 

efterfrågar hjälp kring det här och så erbjuder du dem lite bilder,,,hur lång tid går det innan du följer 

upp ungefär då. Hur tänker ni där? 

I intervjusammanhanget eftersträvades en blandning av frågetyper något som Bryman (2011) menar är 

att föredra då olika frågetyper har olika syften. Dessutom ökar möjligheten för en lyhördhet som 

intervjuare om olika typer av frågor av används då olika typer av frågor kan väcka olika reaktioner hos 

den intervjuade. Genom att använda sig av olika frågor har intervjuarna i den här studien haft 

intentionen att anpassa sig utifrån den intervjuade. 

Studiens deltagare / urval 

Denna studies empiri bygger på data insamlat från åtta semistrukturerade intervjuer. Då studiens 

ansats är fenomenografisk i syfte att undersöka specialpedagogers uppfattningar och beskrivningar 

inom förskolan var det adekvat att intervjua yrkesverksamma specialpedagoger som arbetar mot 

förskolan. Valet av att enbart intervjua specialpedagoger gjordes för att få en möjlighet till en djup och 

nyanserad förståelse för fenomenet, även om andra yrkeskategorier såsom förskollärare också hade 

kunnat bidra med intressanta aspekter. Utifrån Brymans (2011) definition av målinriktat urval där 

urvalet görs i syfte att skapa en relevans mellan forskningsfrågor och de som ska intervjuas kan 

studiens urval anses vara målinriktad.  Eftersom Bryman vidare menar att ett målinriktat urval är ett 

s.k icke-sannolikhetsurval går det i denna studie inte att göra generaliseringar på en hel population. 

I denna studie tillämpades även ett tillgänglighetsurval då specialpedagoger i en för skribenterna 

geografisk närhet kontaktades. Kontaktuppgifter till informanterna erhölls genom olika områdens 

telefonväxlar. De första åtta informanter som i ett tidigt skede visade intresse för att delta samt 

representerade olika upptagningsområden valdes ut för att ingå i studien. Sju av åtta informanter ingår 

i någon form av team. Alla informanter har mer än tre års yrkeserfarenhet som specialpedagog inom 

förskoleverksamhet 

Pilotintervju 

Inför intervjuerna gjordes en pilotintervju i syfte att se om intervjuguiden behövde justeras. 

Pilotstudien genomfördes med en bekant yrkesverksam specialpedagog. Bryman (2011) menar att ett 

syfte med en pilotstudie är att säkerställa att undersökningens frågor fungerar enligt avsikt. Efter 

pilotstudien gjordes några mindre förändringar i intervjuguiden för att förtydliga och förstärka 

innehållet i guidens teman samt för att tydliggöra den röda tråden. Exempelvis gjordes en korrigering 

kring en fråga gällande relationellt arbete där vilka som åsyftades förtydligades till att handla om just 

pedagog och barn. Dessutom ändrades ordningen på två huvudfrågor för att förstärka den röda tråden. 

Genomförande 

Informanterna kontaktades därefter via mail med intervjuförfrågan. I samband med det skickades även 

ett informationsbrev (se bilaga 2). Med de informanter som önskade delta bokades tid och plats för 

intervju. En av informanterna ville ha frågorna i förväg, vilket personen också fick. Samtliga intervjuer 
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genomfördes på informanternas arbetsplatser utifrån deras önskemål och av hänsyn till att intervjuerna 

skulle inrymmas inom informanternas arbetstid. Intervjuerna pågick mellan 35–55 minuter och 

spelades in med hjälp av en röstinspelningsapp något som samtliga informanter blivit informerade om 

och godkänt innan respektive intervju.  I denna studie har vardera skribent genomfört fyra intervjuer. 

Efter genomförd intervju gjordes en kort muntlig återkoppling till den skribent som ej närvarat vid 

intervjutillfället. 

Databearbetning / analys  

Varje intervju transkriberades ca 1–3 dagar efter själva intervjutillfället. Detta för att 

intervjusituationen i sig skulle finnas aktuell vid transkriptionen som en del i själva tolkningen 

(Wideberg, 2002). Vid transkriberingen togs beslut om att ta med längre pauser, transkribera det som 

är relevant för studiens frågeställningar och ta bort information med privat innehåll. I huvudsak har det 

talspråk som informanten använt transkriberats dock har små grammatiska justeringar gjorts för att 

skapa en mer lättläst text. Vid intervjuer t.ex. bör man inte bara titta på det som sägs utan även hur det 

sägs genom t.ex. tonfall m.m. för att en helhetsförståelse ska kunna skapas (Wideberg, 2002). I den här 

studien har ett helhetsintryck diskuterats, men inte skrivits ner vid transkriptionstillfället.  

Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att de olika kategorier som ett fenomen kan uppfattas på 

utgör ett utfallsrum. Genom en fenomenografisk analys av transkriberingarna från intervjuerna söktes 

utfallsrummet i form av de olika variationer som specialpedagogerna uppfattat tidiga insatser i ett 

relationellt perspektiv och kategorier utifrån detta skapades. Studiens analys är inspirerad av en 

fenomenografisk analysmodell framarbetat av Dahlgren och Fallsberg som beskrivs i sju steg av 

Dahlgren och Johansson (2015):  

• I ett första steg i analysen lästes samtliga transkriberingar igenom förutsättningslöst av båda 

skribenterna. I samband med det gjordes anteckningar.  

• Vid steg två sammanställdes ett antal betydelsefulla utvalda citat som stack ut i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa citat klipptes in i ett Word dokument. Ett exempel 

på ett sådant citat var en informants uppfattning gällande tidiga insatser “Det handlar 

någonstans om att det är bättre med små plåster på små sår istället för stora plåster på stora sår. 

Satsa från början så hjälper det barnen bäst”. 

• I ett tredje steg gjordes jämförelser mellan de utvalda citaten för att via likheter hitta skillnader 

och variationer i uppfattningar, något som Dahlgren och Johansson (2015) menar är ett viktigt 

steg i fenomenografisk analys. Ett exempel på detta är på vilka sätt de uppfattat utbildning 

som en del av tidig insats.          

• I det fjärde steget användes en whiteboard för att göra en mindmap då grupperingar av 

skillnader och likheter lättare skulle synliggöras. Dahlgren och Johansson (2015) lyfter att 

gruppering sker i syfte att se samband mellan likheter och skillnader. Utifrån det syftet gjordes 

därför som steg 4 en grovskiss över möjliga kategorier av uppfattningar såsom Synen på tidiga 

insatser, Läroplanens funktion, Specialpedagogens roll, Bredda basen.  

• Vid femte steget klipptes och klistrades citat mellan olika kategorier för att se var de bäst 

passade in utifrån likheter och vad som utgjorde dess tyngdpunkt. Detta är något som 

Dahlgren och Johansson (2015) benämner som att kategorierna artikuleras. Ett exempel på 

studiens femte analyssteg är att citatet “ge pedagogerna verktyg” flyttades från kategorin Lyfta 

olika ämnen till Nå ut och stärka.  

• I ett sjätte steg utvecklades kategorierna till Vad tidiga insatser kan vara, när och varför de 

behövs, Handledningens funktion som tidig insats och kompetenshöjning - möjligheter och 

hinder, Specialpedagogens roll i arbetet med relationer utifrån handledning och 

kompetenshöjning, Individnivå - felet ej hos barnet, Stora krav på barnen och Stress, stora 

barngrupper och varierande kompetens. Då dessa kategorier fortfarande var för omfattande så 

skedde en pendling mellan steg 4–6 för att hitta underkategorier och den egentliga kärnan i 

varje kategori. 

• Vid steg sju gjordes en jämförelse och genomgång av de olika underkategorierna för att se om 

de passade in på mer än ett ställe. Dahlgren och Johansson (2015) benämner detta som en 
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kontrastiv fas och menar att det är ett sätt att föra ihop olika kategorier så att varje kategori ska 

kunna vara fullständig. Ett exempel på underkategorier som i detta steg fördes ihop till en är 

Bredda basen och Olika ska vara normen där de tillsammans utgjorde underkategorin Bredda 

kunskapsbasen.  

I analysarbetet har en pendling mellan helhet och delar skett, något Wideberg (2002) betonar vikten av 

vid ett analysarbete. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Fejes och Thornberg (2015) betonar att noggrannhet och systematik under datainsamling och analys 

påverkar en studies trovärdighet och tillförlitlighet. Bearbetning och analys av denna studies data har 

genomförts gemensamt på ett systematiskt sätt där diskussioner kring genomförande och analys 

oavbrutet pågått. Genom att tydligt beskriva hur arbetet under denna studies olika delar gått till ges 

läsaren en möjlighet att granska och bedöma hur trovärdig och tillförlitlig studien är. Då studien 

genomförts av två skribenter har fördelen i den ständiga möjligheten till diskussion och reflektion 

bidragit ytterligare till tillfällen att synliggöra olika tolkningsmöjligheter. För att skapa en större 

trovärdighet i studiens resultat har citat valts ut som styrker de tolkningar som gjorts. Under varje 

kategori i resultatdelen finns samtliga informanter representerade dock med undantag för det som 

handlar om handledning då en av de intervjuade specialpedagogerna inte arbetar med det. Under 

arbetet med analysen i denna studie har förfarandet varit att regelbundet återgå till de transkriberade 

intervjuerna för att säkerställa en så rättvis tolkning som möjligt. Fejes och Thornberg (2015) betonar 

att det är viktigt att ständigt återgå till empirin under pågående tolkning för att försäkra sig om att 

analysen som görs är väl förankrad i empirin, något de menar är viktigt för studiens tillförlitlighet.  

Forskningsetiska aspekter  

Genom hela denna studies process har Vetenskapsrådets (2017) etiska principer beaktats. I den 

inledande kontakten med informanterna upplystes de via informationsbrev (se bilaga 2) om vad deras 

deltagande i studien skulle innebära samt att deras deltagande var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas.  

Samtycke till inspelning av intervjuer inhämtades innan intervjuerna påbörjades och informanterna 

blev även informerade om att inspelningen endast skulle sparas under tiden som arbetet med denna 

studie pågick. 

Vid intervjutillfället innan intervjun påbörjades informerades informanterna om att eventuell 

information som var av privat karaktär eller information som skulle möjliggöra en identifikation av 

den intervjuade skulle komma att uteslutas vid transkribering. Kvale och Brinkman (2014) betonar att 

anonymitet ofta handlar om att avidentifiera deltagare och menar vidare att i de fall så inte sker bör 

informanterna få möjlighet att godkänna det innan. I arbetet med denna studie har därför vissa begrepp 

eller uttryck som skribenterna bedömt som specifika för ett geografiskt område eller enskild person 

uteslutits.   

I denna studie har ambitionen varit att göra ett så grundligt förarbete som möjligt för att i möjligaste 

mån säkerställa att intervjusituationen genomsyras av en öppen och nyfiken inställning inför varje 

informant. Utifrån egna erfarenheter från förskolan finns en medvetenhet om hur förförståelse för det 

undersökta ämnet kan såväl bidra samt eventuellt hindra nya upptäckter. För att det ska vara möjligt 

att vara flexibel i en intervju och ställa lämpliga följdfrågor menar Lind (2014) att intervjuaren måste 

vara väl insatt i ämnet. Å andra sidan lyfter Wideberg (2002) att förförståelse påverkar hur man tolkar 

svar från den som intervjuas och i denna studie har diskussioner om tolkningar i resultatdelen därför 

förts utifrån tankar om eventuell påverkan från förförståelse. Då denna studie har en fenomenografisk 

ansats där syftet är att se hur ett fenomen uppfattas av de intervjuade specialpedagogerna har 
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utgångspunkten/ambitionen varit att bortse från intervjuarnas förståelse för att kunna synliggöra 

informanternas uppfattning. Ett led i detta har dessutom varit att försöka undvika ledande frågor. Trots 

att studiens intervjuare inte hade en rik erfarenhet av att intervjua fanns en ambition och vilja att 

försöka förstå informanternas uppfattningar av vad tidiga insatser kan vara samt undersöka 

specialpedagogernas roll i arbetet med relationer och samspel. Wideberg (2002) lyfter fördelen med att 

ha gjort ett grundligt förarbete inför intervjuer och menar att intervjuaren genom förberedelserna blir 

trygg i ämnet och säker på sitt eget ställningstagande och därmed lättare kan ägna sig helt åt vad 

informanten vill säga. 

Resultat 

Nedan kommer resultatet med utgångspunkt i insamlad och analyserad empiri utifrån de åtta 

intervjuerna att redovisas. Genom en fenomenografisk analys har variationer av specialpedagogernas 

uppfattningar sökts och kategorier har därefter skapats. Redovisning av resultatet sker i form av 

följande kategorier: Tidiga insatser - vad och när, Handledningens funktion som tidig insats samt 

Specialpedagogens roll i arbetet med relationer. I resultatet används begreppet handledning och med 

det menas i det här sammanhanget en vidare definition där även kvalificerade samtal ingår. Några av 

informanterna har dessutom gått påbyggnadskurser i handledning. 

Tidiga insatser – vad och när 

Nyanser som framkommer ur specialpedagogernas olika uppfattningar om vad tidiga insatser kan vara 

presenteras som följande: Bredda kunskapsbasen, När samt Hindrande faktorer för tidiga insatser på 

individ- grupp- och samhällsnivå. 
 

Bredda kunskapsbasen 

 
Resultatet från intervjuerna visar att det bland informanterna inte finns en helt enhetlig uppfattning 

kring vad tidiga insatser kan vara. Informanterna framför att tidiga insatser behövs och på olika sätt 

lyfts tankar om behovet av att bredda kunskapsbasen i förskolorna. Samtliga informanter nämner olika 

former av utbildningar som riktas mot pedagoger i de olika förskoleenheterna som exempel på tidiga 

insatser. Utbildningar som nämns var bl.a. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 

(TAKK), bildstöd, tydliggörande pedagogik, Alla Barn i Centrum (ABC), lågaffektivt bemötande, 

anknytning och föreläsningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt lek och lekens 

betydelse. Vilka utbildningar som ska ingå i det som erbjuds till förskolor utgår från det behov som 

specialpedagogerna ser finns ute på fältet. En informant uttrycker det så här: 

  
Vi kan ju se…vad märker vi när vi är ute. Vad är det för frågor som dyker upp. Så diskuterar vi det i vår 
grupp och med vår chef.  Och hon träffar rektorerna och dom biträdande. Så jag tänker att det är ett 
gemensamt beslut i rektorsgruppen utifrån vad vi tänker att vi kan ge. För vi vill inte ge saker som ingen vill 
ha. (Informant 2) 

 
Vid val av utbildningar betonar också några specialpedagoger samarbetet med rektorer och övriga i de 

team som specialpedagogerna ingår i. 

Specialpedagogerna beskriver också olika former av nätverk eller workshops som exempel på tidiga 

insatser. Vilka som ingår i nätverken varierar mellan all personal i förskolan eller enbart förskollärare. 

En specialpedagog beskriver hur den inom ramen för nätverksträffarna får möjlighet att arbeta mer 
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övergripande och hur det då finns möjlighet att bidra kring diskussioner med förskollärare om bland 

annat anknytning. 

Förutom att specialpedagogerna ser ett behov av att bredda kunskapsbasen genom utbildning uttrycker 

en informant dessutom tankar om basen genom att beskriva förskolans viktiga roll för barns 

utveckling. Här ses förskolan som en tidig insats i sig. 

Att en bra, välfungerande förskola är en skyddsfaktor för barn. Och att de ska utvecklas bra resten av sin 
förskoletid. Så att det är ju tänker jag att det handlar om en bra förskola. Att de finns en bra grund. Därför 
är det ju mycket så vi behöver prata när man kommer: hur fungerar er basverksamhet? (Informant 7) 

Ett annat sätt att uppfatta behovet av kunskap hos pedagoger görs av några informanter då de arbetar 

för att bredda synen på vad som kan anses vara normalt när det gäller barn. En av specialpedagogerna 

uttrycker vikten av att kunna möta fler barn i barngrupperna: 

Vi har liksom en process där vi behöver jobba från att komma ifrån att det behövs mycket extra stöd för det 
som så att säga är rätt vanligt i variationen. Man kanske är sen språkligt men det behöver inte betyda att man 
behöver en person till som kommer och stöttar gruppen. Man kan komma ganska långt med att man kanske 
har just tecken och bildstöd som ...som ingår i det vanliga. (Informant 2) 

Specialpedagogen uttrycker att så mycket som möjligt ska ingå i det som beskrivs som det vanliga i 

förskolan. 

När 

 
I frågan om när de tidiga insatserna bör göras nämner några specialpedagoger att de gärna vill komma 

ut och handleda tidigare, innan det aktuella ärendet blivit akut. En specialpedagog uttrycker att det då 

skulle vara möjlighet att handleda kring hur barngruppen ser ut, hur man kan arbeta kring den och 

miljön i tidigt skede innan egentliga svårigheter uppstår. En annan specialpedagog använder sig av 

metaforer i sin beskrivning av tidiga insatser genom att säga: “Det handlar någonstans om att det är 

bättre med små plåster på små sår istället för stora plåster på stora sår. Satsa från början så hjälper det 

barnen bäst” (informant 6). I samband med detta lyfter även samma informant vikten av att tidiga 

insatser handlar om att hjälpa barnet och barnets familj.  

En informant menar att specialpedagoger generellt borde bli bättre på att gå ut och träffa de arbetslag 

där de inte får några uppdrag för att se vad som gör att det fungerar och hur de jobbar. 

Hindrande faktorer för tidiga insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå 

 

Förutom ovanstående uppfattningar angående tidiga insatser lyfts några hindrande faktorer. En 

specialpedagog uttrycker en frustration kring hur olika beslut på samhällsnivå tas som inte gynnar 

barnet. Det kan gälla både ekonomiska beslut, hur man bygger lokaler eller hur man inte satsar på 

pedagogerna och menar vidare att det finns en allmän syn att barn börjar lära sig först vid sex års 

ålder, trots vetskapen om vikten av att satsa på de viktiga tidiga åren.  

I en intervju lyfts hur stress kan göra så att även ett välfungerande arbetslag inte hinner med att göra 

det som man tidigare, vid handledning, kommit överens om. En annan specialpedagog lyfter yttre 

omständigheter såsom sjukdom och VAB som något som kan påverka på gruppnivå. 

Och sen tycker jag att det svårt att det är mycket sjukdom och mycket VAB som går mycket på två istället 
för tre. Och någonstans så tappas saker på vägen. Man har gjort en superstruktur hur man ska jobba, men så 
går det två veckor när vi inte kan göra det för man måste låna ut folk och då är det svårt att komma tillbaka 
igen. (Informant 5) 

I samband med detta nämner informanten sin funktion genom att anpassa handledningen efter de 

förutsättningar som pedagogerna befinner sig i. 
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Tidsaspekten och barngruppernas storlek som påverkande faktor lyfter även en specialpedagog genom 

att säga:  

Ibland kan jag tycka att man är lite uppgiven också. I dom här stora förskolorna. Det är som det är liksom. 
Man hinner inte med. Det får jag ofta höra, man hinner inte med. Man hinner inte med att trösta, man hinner 
inte med att skapa relationer. Att man känner sig otillräcklig som pedagog många, många gånger. Det måste 
ju vara hemskt. (Informant 3) 

. 

Ett annat sätt att se på de stora barngrupperna som en påverkande faktor är att det krävs en enorm 

struktur för att barn i behov av särskilt stöd inte ska förbises. Något som förskolor kan ha svårt att 

organisera just p.g.a. de stora barngrupperna. En informant säger så här: “Det är så olika. Det beror på. 

Mycket på arbetslaget och vilka pedagoger som jobbar där. Sen tror jag att jättemånga har kunskap 

men p.g.a. stress inte hinner tänka i situationen “(informant 1). Trots kunskap utgör stress en 

hindrande faktor. 

Å andra sidan ser en specialpedagog en förändring i vilken typ av handledning som efterfrågas sedan 

kurser i ABC har införts för pedagoger. Och menar att antalet barn i problemskapande beteende har 

minskat med 30% i de enheter där pedagoger har utbildats. Här ses ABC som en insats innan behovet 

uppstått och informanten använder metaforen vaccineras som ett uttryck för att ABC är en tidig insats 

i sig. 

Sammandrag Tidiga insatser – vad och när 

 

Ovan framkommer att det bland informanterna inte finns en helt enhetlig uppfattning kring vad tidiga 

insatser kan vara men däremot finns en gemensam syn på vikten av att börja tidigt och att utbildning 

riktat till pedagoger ses som en form av kompetenshöjning. Utbildningar som nämndes var bl.a. 

TAKK, bildstöd, tydliggörande pedagogik och ABC. Vilka utbildningar som ska erbjudas utgår från 

det behov som specialpedagoger ser finns ute på fältet och sker även ibland i samarbete med rektorer. 

Förutom utbildningar i syfte att bredda kunskapsbasen nämns också nätverk eller workshops som en 

form av tidig insats. Vilka som ingår i nätverken varierar mellan all personal eller enbart förskollärare. 

En specialpedagog betonar förskolans viktiga roll för barns utveckling och beskriver den 

välfungerande förskolan som en skyddsfaktor för barn. Ett annat sätt att uppfatta behovet av kunskap 

hos pedagoger görs av några informanter då de arbetar för att bredda synen på vad som kan anses vara 

normalt när det gäller barn. En av specialpedagogerna uttrycker vikten av att kunna möta fler barn i 

barngrupperna. I frågan om när de tidiga insatserna bör göras nämner några specialpedagoger att de 

gärna vill komma ut och handleda tidigare, innan det aktuella ärendet blivit akut. Förutom de 

möjligheter som informanterna ser i form av ovanstående uppfattningar om tidiga insatser lyfts också 

stress, påverkan från beslut på samhällsnivå och barngruppernas storlek som några hindrande faktorer. 

En informant betonar vikten av att handledningen anpassas efter de förutsättningar som pedagogerna 

befinner sig i. Dessutom ser en annan specialpedagog en förändring i vilken typ av handledning som 

efterfrågas efter att kurser i ABC har införts för pedagoger. Informanten menar att antalet barn i 

problemskapande beteende har minskat med 30% i de enheter där pedagoger har utbildats.  

 

Handledningens funktion som tidig insats 

Förutom att informanterna beskriver tidiga insatser i form av utbildning betonar de 

även handledningens funktion som en möjlighet för tidiga insatser. De nyanser som framkommer ur 

specialpedagogernas olika uppfattningar kring handledningens funktion är: Nå ut och stärka, Lyfta 

olika ämnen, Återkoppla till utbildningar, Synliggöra förväntningar samt Hindrande faktorer såsom 

tidsbrist och otillräcklighet. 
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Nå ut och stärka 

 
Av de intervjuade specialpedagoger som arbetar med handledning uttrycker de att handledning är ett 

sätt att nå ut med kunskap till personal som arbetar i förskolan. En specialpedagog lyfter att det 

framförallt handlar om att stärka förskollärare och barnskötares kunskaper så att de kan möta alla barn 

och att förskolan på så sätt skapar en bredare bas. Några informanter beskriver att handledningen ofta 

handlar om något som rör kommunikation eller socialt samspel. Dessutom lyfter de vikten av 

förebyggande och främjande arbete där handledning ses som en form av tidig insats. En informant ser 

handledning som den enda tidiga insatsen och säger: “Handledning är ju den första tidiga insatsen. 

Ehh, någon annan finns egentligen inte”(informant 7). En annan informant ser handledningen som en 

möjlighet att “ge pedagogerna verktyg” (informant 6) för hur de kan jobba, hur de kan tänka eller 

börja tänka. Däremot betonar samma informant att uppdragsgivaren alltid är barnet oavsett vad som 

“står på pappret.” En specialpedagog upplever att det många gånger kan räcka för pedagogerna att få 

sätta ord på vad de upplever som ett problem för att de lättare ska kunna hitta en lösning.  

På olika sätt lyfter några informanter att de behöver anpassa handledningen och att det inte alltid 

fungerar att gå rakt på sak. En informant uttrycker detta genom att använda metaforen “sälja 

in”(informant 4). Att det handlar om att få pedagoger att se fördelar med ett visst tillvägagångssätt och 

att dessa fördelar sedan utökas. En annan informant uttrycker att det gäller att förmedla sitt budskap, 

men samtidigt gå försiktigt tillväga och säger: “Ja, det gäller ju att också kunna vara på litegrann. Fast 

lite försiktigt” (informant 8). Genom att skapa möjligheter för pedagogerna att sätta ord på sina tankar 

och upplevelser kan specialpedagogen därefter ge återkoppling på det som sagts. Samma informant 

betonar att de kallar handledning för samtal istället eftersom ordet handledning inte alltid tas emot 

positivt av pedagoger.   

Lyfta olika ämnen 

 
En informant menar att det finns en möjlighet att ”lyfta in olika ämnen” i handledningen samtidigt 

som specialpedagogen själv kan fungera som ”en modell” (informant 2) för hur man kan jobba. 

Dessutom beskriver några informanter att handledning ger pedagoger en möjlighet att sortera och sätta 

ord på vad svårigheterna kan vara. I samband med detta betonas även relationen med vårdnadshavare 

då pedagogerna kan behöva hjälp med “det svåra samtalet” (informant 5). Här menar några 

informanter att handledningen fungerar som ett bra verktyg där de kan ge tips till pedagogerna kring 

hur de kan agera eller säga i mötet med vårdnadshavare. I samband med detta poängteras också vikten 

av att pedagoger kan beskriva inte bara vad som sker kring barnet utan vad verksamheten gör för att 

stötta barnet i de situationer som blir svåra. 

Återkoppla till utbildningar 

 
Några informanter lyfter även möjligheten att återkoppla till tidigare utbildningar såsom ABC, TAKK 

osv vid handledningstillfället. Här skapas möjligheter att fånga upp och vidareutveckla det som sagts 

på utbildningar och workshops: “Då kan jag återkoppla till ABC. Kommer ni ihåg vad vi pratade om? 

Och det är jättebra måste jag säga, väldigt, väldigt bra. /.../Och då kan man väva in det i handledningen 

också” (informant 7). Dessutom betonar några informanter att det därigenom skapas ingångar till 

pedagogernas förståelse när dessa kopplingar kan göras. 

Synliggöra förväntningar 

 

I intervjuerna framkommer funderingar kring de krav som ställs på barnen i förskolan. En informant 

upplever att det ställs alldeles för stora krav på barnen utan att man tar hänsyn till ålder eller mognad 

och menar att barn idag ”måste följa en form av mall” (informant 3) för att klara av dagarna i 

förskolan. Några specialpedagoger uttrycker att de ständigt i handledningen behöver återkomma till de 

vuxnas ansvar i vad de kan kräva och förvänta av ett litet barn. Detta lyfter en informant i 

konstaterandet av att en två-åring ibland kan förväntas agera som en fem-åring. I några intervjuer 
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menar specialpedagoger å andra sidan att det inte bara handlar om biologisk ålder utan även om var i 

utvecklingen barnet befinner sig. “Så hjälpa dom och inte förvänta sig att barnet ska vara som en 

fyraåring. Om det nu är fyra” (informant 4). 

Här menar de att det ingår i specialpedagogens roll att synliggöra detta för personalen. Något som en 

specialpedagog många gånger tar upp och förtydligar i handledningen gällande krav på barn är 

pedagogens roll och ansvar kring lek och att barns lekförmåga inte alltid kommer automatiskt. 

En motsatt syn till stora krav på barn uttrycker en annan informant utifrån ett maktperspektiv och 

menar att ibland glöms synen på det kompetenta barnet bort. De vuxna använder sin makt och 

bestämmer det mesta kring barn och glömmer ibland bort att fråga barnet och låta dem vara delaktiga i 

beslut som gäller dem. Detta lyfter specialpedagogen vid handledning genom att fråga: “Vad säger 

barnet”? 

Hindrande faktorer såsom tidsbrist och otillräcklighet 

 
Förutom ovanstående möjligheter lyfts några hinder i samband med handledning. En informant 

betonar att tiden inte räcker till för uppdragen och uttrycker det som att pedagogerna får “slåss om” 

(informant 4) de tider som finns för handledning. En annan specialpedagog lyfter svårigheten med att 

hitta tiden då hela arbetslag kan delta eftersom många förskolor har reflektionstid samtidigt vilken gör 

att informanten inte kan delta vid alla. Informant 7 beskriver vikten av alla i ett arbetslag får tid att 

diskutera genom att säga: “Det bästa är om de får vara hela sin förskola och liksom arbetslag för de får 

ju diskutera i smågrupper mycket. Och det brukar vi göra och de får samma språk och de har hört 

samma sak samtidigt”. Även några andra informanter betonar vikten av att alla i arbetslaget får tid att 

diskutera, sätta ord på och upptäcka olika synsätt tillsammans samt utveckla ett gemensamt språk. 

Detta är något som informanterna upplever kan vara svårt att få till. 

En annan specialpedagog upplever att de stora förskolorna idag kräver en tydlig organisation 

och menar att det ibland är väldigt rörigt och det kan göra det svårt att förhålla sig till den stora mängd 

ansökningar som då kommer in och i vilken ordning de ska prioriteras.  “Om man öppnar en ny 

förskola och efter några veckor så har vi hur många ärenden som helst där. Då är det ju någonting som 

man behöver tänka på”. (Informant 3) Dessutom konstaterar en annan specialpedagog  att utmaningen 

ligger i att räcka till för alla de barn som finns i upptagningsområdet då de endast är två 

specialpedagoger som arbetar. 

Sammandrag handledningens funktion som tidig insats 

 

Ovan framkommer att handledningen ses som en tidig insats med möjlighet att nå ut med kunskap, 

stärka befintlig kunskap, lyfta olika ämnen, synliggöra förväntningar, hjälpa, sortera och sätta ord på 

samt återkoppla till tidigare utbildningar. Några informanter menar att de arbetar med att bredda 

förskolepersonalens kunskapsbas och betonar att de vanligaste ämnen som tas upp gäller socialt 

samspel och kommunikation. Informanterna lyfter dessutom på olika sätt att de behöver anpassa sig 

och sin roll som handledare utifrån vilka de har framför sig. Några informanter lyfter fördelarna med 

att kunna härleda till innehållet i tidigare utbildningar. Informanterna uttrycker t.ex. att det då kan vara 

lättare för pedagogerna att ta till sig det som specialpedagogen förmedlar. Ett ämne som några 

informanter tar upp med pedagogerna är dialogen med vårdnadshavare. Här menar informanterna att 

de i handledningssituationen kan stötta och förbereda pedagogerna inför svåra samtal. Ett annat vanligt 

innehåll i handledningssituationer är den vuxnes roll kopplat till förväntningar. Här menar några 

specialpedagoger att de behöver synliggöra höga förväntningar som finns på barn. Även låga 

förväntningar behöver också synliggöras enligt en informant. Förutom handledningens olika 

möjligheter ser informanterna faktorer såsom tidsbrist och svårigheten att få möjlighet att sitta med 

hela arbetslaget som hindrande sådana. Här betonar informanterna vikten av att hela arbetslag får 

möjlighet att delta vid handledningstillfällen. Fördelar med detta kan t.ex. vara möjligheten att få lyfta 

olika synsätt och möjligheten att forma ett gemensamt språk.  
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Specialpedagogens roll i arbetet med relationer 

Förutom att handledning ses som en del i arbetet med tidiga insatser rent generellt lyfts handledningen 

även i arbetet med relationellt förhållningssätt. De nyanser som framkommer ur specialpedagogernas 

olika uppfattningar kring arbetet med relationer är indelade i följande kategorier: Anknytning, Vikten 

av relationer, Ändra synsätt, Socialt samspel samt Hindrande faktorer i arbetet med relationer. 

Anknytning 

 
Några informanter kopplar relationer med anknytning i samband med inskolning och beskriver hur de 

väver in det i handledningen med frågor som vem kan trösta barnet? Vem har en relation med barnet? 

Vem vet vad barnet behöver? Dessutom beskriver de att många förskolor inte arbetar med 

anknytningspersoner vid inskolningar på samma sätt som tidigare. Att det är vanligt att man har tankar 

om att skola in till gruppen och inte till en anknytningspedagog. En specialpedagog beskriver det så 

här: 

Men jag tycker att man har släppt det här med vikten av en anknytningsperson t.ex. vid inskolningar. Och 
att man inte tänker på hur viktigt det är för dom äldre. Att man kräver saker. Att man inte förstår vikten av 
en trygg anknytning för att kunna utvecklas och lära sig saker och ting. (Informant 3) 

Å andra sidan menar en annan specialpedagog att det syns en förändring hos pedagogerna och att 

tankar om vikten av anknytningen mellan pedagog - barn har kommit tillbaka:  

För de har också börjat prata anknytning och det här att vi har tappat bort individen i det här med projekt 
och teman och liksom att, ja i det man gör i det dagliga. Och man ska dokumentera, har vi tappat bort 
individen här? Så att det är jättespännande frågor som man får vara med om när man sitter i samtal med 
pedagogerna. (Informant 8) 

Här uttrycker specialpedagogen att pedagogerna har blivit mer medvetna om anknytningens betydelse 

genom att samtal förs kring detta vid handledning. 

Vikten av relationer 

 
Förutom att specialpedagoger, vid handledningen, lyfter behovet av kunskap kring anknytningens 

betydelse ser de handledningen som ett tillfälle för att utveckla pedagogernas kunskap om hur viktig 

relationen till barn är och vilken betydelse pedagogerna har. En specialpedagog betonar detta genom 

att säga: 

Jag bidrar ju på BHT, barnhälsoteamen, jag bidrar i alla möten jag gör med pedagoger som jag gör dagligen. 
Vi har olika typer av utbildningar, kurser, workshops där jag också försöker förankra det här på alla sätt./.../ 
Och jag försöker få in det egentligen i allt jag gör. Om vi har en NPF-utbildning så pratar vi väldigt mycket 
om förhållningssätt och bemötande även där. Därför att det är grunden. (Informant 6) 

I samband med detta säger informanten även att relationen pedagog - barn är den i särklass viktigaste 

faktorn och beskriver sitt arbete med att bredda kunskapen om vikten av detta även i andra forum. 

En annan specialpedagog (informant 7) lyfter vikten av positiv uppmärksamhet i förhållande till ett 

relationellt perspektiv och uttrycker att i handledningen finns möjlighet att poängtera att positiv 

uppmärksamhet handlar om att bekräfta ett barn genom att visa på nyfikenhet och intresse för barnet. I 

samband med detta lyfter informanten vikten av en varm atmosfär. 

Ändra synsätt 
 

Några specialpedagoger beskriver dessutom hur de arbetar för att komma bort från ett perspektiv där 

barnet är problembärare. De berättar att de arbetar medvetet för att ändra synen på att problemet ligger 

hos barnet och istället titta på vad förskolan kan erbjuda för att barnet ska få möjlighet att utvecklas. 
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Detta uttrycks genom att specialpedagogerna pratar om och betonar ”vad vi på förskolan kan göra” 

samt ”vad vi kan göra för barnet”. En specialpedagog beskriver att kunskapen om olika lärmiljöers 

betydelse för barnet har blivit bättre men att det är en process. Genom diskussioner har 

specialpedagogen arbetat medvetet för att lyfta detta samt även hur pedagoger uttrycker sig skriftligt 

kring barn.  

En annan specialpedagog lyfter att synen på lärmiljöns inverkan kan göra att man ber om hjälp 

tidigare:  

Om man pratar om ett barn som inte kan då måste det gå ganska långt tror jag innan man ber om hjälp. Men 
om vi bara ser att en situation inte fungerar, då kanske det inte har så mycket med just det här barnet att 
göra. (Informant 1) 

I samband med detta nämner informanten även att det också kan vara krävande att titta på vad man 

själv gör eller kan ändra även om det i sammanhanget är nödvändigt. 

Några informanter belyser deras roll i att se över verksamhetens organisation för att situationen kring 

ett barn ska kunna förändras utifrån att det inte är barnet som ska ändra på sig. Det kan t.ex. gälla rent 

generellt vad verksamheten behöver förändra för att barnet inte ska behöva uppleva ett misslyckande 

som en informant betonar. Det är viktigt att börja med att se på miljön, både den pedagogiska och den 

organisatoriska, menar en annan informant. Ytterligare en informant betonar vikten av att få 

pedagogerna att se situationen ur barnets perspektiv och använder metaforen spegeln för att illustrera 

detta:  

Många gör ju så tyvärr att man lägger problemet hos barnet. När spegeln istället behöver vända mot dem 
själv./.../Jag måste försöka få dem att se det här utifrån barnens perspektiv. Hur blir det här för barnet? Och 
försöka få dem att förstå att det inte är barnet som ska ändra på sig. Utan vi måste göra andra typer av 
åtgärder. Och då kommer vi i sin tur att få se förändringar hos barnet. Men det är inte barnet som ska ändra 
på sig. (Informant 6) 

Här lyfts vikten av att utgå från individen vid handledning för att synliggöra pedagogers roll i arbetet 

med ett relationellt förhållningssätt. 

Socialt samspel 

 
Förutom att specialpedagogerna synliggör pedagogers roll i arbetet med ett relationellt förhållningssätt 

menar dessutom en informant att som specialpedagog är det viktigt att betona pedagogens roll när det 

t.ex. gäller barns utveckling av socialt samspel: 

Ja, jag lyfter ju väldigt mycket den här rollen, pedagogens roll, våran roll när vi pratar om att ett barn ska 
vara tillsammans med andra barn och leka med andra barn och också liksom räknas in i det här sociala. Och 
då brukar jag säga att det är ju vi pedagoger som har den viktiga rollen i det. För när vi ser/…/eller ett barn 
som lätt hamnar utanför eller ett barn som av någon anledning kanske befinner sig utanför barngruppen då 
är det ju vår roll först och främst.  Och då tänker jag mer på att hur ska vi göra. (Informant 8)  

I samband med detta betonar även informanten sin roll i att förtydliga förskolans uppdrag i att 

uppmärksamma de barn som behöver stöd när det t.ex. gäller lek.  

En specialpedagog lyfter att många barn har behov av pedagoger som pratar, vägleder och agerar som 

social tolk i det sociala samspelet. Å andra sidan menar en annan specialpedagog att pedagoger inte 

hinner prioritera bildstöd vilket får till följd att pedagoger pratar för mycket istället, vilket i sin tur 

skapar en otydlighet för en del barn. Samma specialpedagog lyfter sin roll i att betona vikten av 

bildstöd och att faktiskt ge konkreta exempel på användbara bilder. 

En specialpedagog upplever att det ofta handlar om att hjälpa pedagogerna att se över en hel situation 

genom att fråga hur de organiserar sig och hur de ser till att det finns närvarande vuxna där det behövs 

för att på så sätt skapa trygghet för barnen. 
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En annan specialpedagog menar att tid för pedagogers lek med barnen är något som behöver 

prioriteras för att barns social samspel ska kunna utvecklas. Även pedagogens viktiga roll att vara 

aktiv i leken är något som specialpedagogen lyfter. Detta görs i både handledning, men även i 

organiserade lekgrupper.  

Hindrande faktorer i arbetet med relationer 

 
Förutom ovanstående möjligheter lyfts några hinder i specialpedagogens arbete med relationer. Dessa 

syns främst på grupp och organisatorisk nivå. 

Några av informanterna konstaterar att förskollärare med det yttersta ansvaret och högst kompetens 

ofta är de som är upptagna med andra uppgifter än att vara med barnen. Några informanter uttrycker 

att mycket ska rymmas inom förskollärares arbetstid i form av olika reflektionsmöten, planeringstid 

och utbildningar samt tid för dokumentation. Den här problematiken kan synliggöras genom en 

informants beskrivning: 

Och ofta är det de mest kompetenta som gör det här. För de är ytterst ansvariga, de ska vara spetsarna framåt. 
De är inte där. Det som då...om man går iväg och man ska hjälpas åt på den här gården med många barn. 
Det är ju de som har minst utbildning som är på denna gård. (Informant 5) 

Här uttrycks problematiken i att de som har lägst utbildning ofta är de som är med barnen eftersom de 

med mest kompetens är upptagna med andra arbetsuppgifter.  

Några informanter lyfter dessutom glappet mellan förskollärare och personal med lägre eller ingen 

utbildning och uttrycker bristen i pedagogisk kompetens. Å andra sidan uttrycker en informant att 

utbildning i sig inte spelar någon roll utan att det mer handlar om egen attityd, intresse och vilja.  

En del av specialpedagogerna uttrycker tankar om hur begreppet undervisning används i förskolorna 

och hur undervisning inte alltid förenas med behovet av relationsbyggande. I några av intervjuerna 

nämner specialpedagogerna läroplanens innehåll och uttrycker funderingar kring hur den påverkar 

förskollärare i deras arbete med att bygga relationer. En specialpedagog uttrycker det så här:  

Och jag tror också att många pedagoger tänker att dom är duktiga när dom ska undervisa barn, men dom är 
liksom inte med barnen. Det är ju jättebra med läroplanen och så men man får inte tappa den andra biten. 
(Informant 4) 

 

Här uttrycker informanten att förskollärares arbete med att vara närvarande med barnen har glömts 

bort och istället har kunskapsinnehållet i undervisningen prioriterats. 

Att stress kan utgöra hinder i olika sammanhang, däribland pedagogernas förmåga att samspela och 

skapa relationer, kommer upp i ett flertal intervjuer. En specialpedagog menar att trots kunskap hinner 

pedagogerna inte alltid tänka i situationen. En annan specialpedagog använder uttrycket “extrem 

stress“ (informant 6) och lyfter förskolepedagogers många parallella arbetsuppgifter och benämner det 

som ett “multitaskande” och konstaterar hur lite tid som då blir över för mötet med det enskilda 

barnet.  

Sammandrag specialpedagogens roll i arbetet med relationer 

 

Ovan framkommer att flera möjligheter ses i arbetet med att höja pedagogers kompetens och kunskap 

om vikten av relationer. Tankar om inskolning och anknytning betonas och några specialpedagoger 

beskriver hur de arbetar för att öka medvetenheten om vikten av att skapa en relation till barnet tidigt 

och att inskolningar som sker till gruppen riskerar att göra så att individens behov kommer i kläm. 

Specialpedagogerna uppfattar att deras arbete med att öka kunskapen om vikten av relationer är något 

som de ständigt lyfter och det vävs in i olika sammanhang genom handledning men även via andra 

forum. Frågan om synsätt kommer också upp och vikten av att komma bort från ett perspektiv där 
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barnet ses som problembärare. Några specialpedagoger beskriver hur de arbetar med att öka 

kunskapen om lärmiljöns betydelse och hur de för diskussioner om hur pedagoger uttrycker sig om 

barn såväl muntligt som skriftligt. Att handledningen kan vara till stöd för att se över organisatoriska 

frågor och vad som kan behöva ändras i verksamheten framkommer också. Även det sociala samspelet 

betonas i samband med relationer. En informant nämner pedagogernas roll i barns utveckling av 

socialt samspel. Några specialpedagoger lyfter vikten av att de vuxna är närvarande och vägleder 

barnen i lek och en informant beskriver sitt arbete med att hjälpa pedagogerna att se över olika 

situationer så att det finns närvarande vuxna där det behövs. Samtidig beskrivs hindrande faktorer för 

att arbetet med relationer ska få utrymme. En uppfattning gällande tidsbrist hos förskollärare 

framkommer vilket ses som ett hinder eftersom de som har lägst utbildning är de som är närvarande 

med barnen. Att tolkningar av olika begrepp såsom undervisning kan utgöra ett hinder beskrivs också.  

Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där resonemang om vald metod förs. Därefter följer en 

diskussion utifrån studiens utfallsrum som framkom i resultatet. Resultatdiskussion kommer att föras 

under följande rubriker: Behovsanpassade utbildningar- en form av tidig insats, Handledning - ett 

komplext verktyg och Det relationella arbetets påverkan över tid . 

Metoddiskussion 

De åtta intervjuerna är alla unika på så sätt att de har utförts på olika platser i olika miljöer. 

Informanterna är alla olika och deras svar präglas av deras egna erfarenheter och uppfattningar. Detta 

har gjort att intervjuerna till viss del har ett varierat innehåll då det var specialpedagogernas 

uppfattningar om tidiga insatser och beskrivningar av sitt relationella arbete som var i fokus. Även om 

intervjuguiden (se bilaga 1) var till hjälp för att ställa följdfrågor kopplade till studiens syfte så syntes 

vid transkribering att det vid vissa tillfällen, i några intervjuer, hade behövts ytterligare följdfrågor för 

att komma närmre informantens uppfattning i det aktuella ämnet. Vid intervjuerna fanns en 

medvetenhet om att det i intervjusammanhang kan finnas en risk att den som intervjuas ger de svar 

den tror att intervjuaren vill ha istället för att svara utifrån sin egen uppfattning. Men då studiens syfte 

handlar om att få syn på informanternas egna uppfattningar och de frågor som ställts haft ett tydligt 

fokus på specialpedagogens egen bild av den aktuella frågan utgör det troligen en mindre risk i denna 

studie. 

Då en fenomenografisk ansats har använts i studien har ambitionen varit att frigöra sig från 

förförståelse inom området. Det visades sig vara svårt att helt bortse från sin förförståelse vilket i sin 

tur kan ha påverkat intervjusituationen. Denna svårighet kunde noteras när transkriptionerna 

genomfördes i form av att vissa följdfrågor som ställdes skulle kunna bero på tidigare förförståelse i 

ämnet. Detta kan få till följd att informanternas nyanseringar av uppfattningar kanske inte alltid 

kommit fram. Trots denna svårighet finns det å andra sidan en fördel att intervjuaren känner igen 

aktuella begrepp som tillhör kontexten för att i olika sammanhang ha en möjlighet att vara 

uppmärksam på vad som sägs mellan raderna. Dessutom har intervjuarna varit medvetna om sin 

förförståelse och haft ambition att förbise den och fokus har i möjligaste mån riktats mot 

informanterna.  

Studiens urval av informanter har en variation i form av deras erfarenhet, antal yrkesverksamma år 

som specialpedagog samt att de arbetar i olika upptagningsområden. Detta kan vara positivt för 

studiens resultat då det är möjligt att de utfallsrum som framlyfts i analysen visar på den variation av 

uppfattningar som kan finnas inom en och samma stad. Å andra sidan är det möjligt att ett urval av 
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informanter som arbetade inom samma team och i samma område skulle givit en djupare förståelse för 

de olika uppfattningarna och hur de eventuellt var kopplade till förutsättningarna i de olika områdena. 

Detsamma gäller om informanter hade sökts över hela landet. Samtidigt var inte denna studies syfte att 

söka generaliseringar utan de enskilda specialpedagogernas uppfattningar var det som stod i fokus. 

Inför studien genomfördes en pilotintervju med en bekant yrkesverksam specialpedagog. Pilotstudien 

var till hjälp då den synliggjorde behovet av ett förtydligande gällande att den relation som åsyftades i 

en fråga handlade om just pedagog – barn. Efterhand som studiens intervjuer genomfördes blev 

säkerheten i hur följdfrågor skulle kunna formuleras allt större. Att genomföra ytterligare en 

pilotintervju utifrån de gjorda ändringarna i pilotstudien kunde eventuellt ha bidragit till en större 

säkerhet i de intervjuer som genomfördes i början av studien. 

Det faktum att en informant ville ha intervjufrågorna i förväg gjorde att den informanten eventuellt 

fick möjlighet att ge mer genomtänkta svar gällande sina uppfattningar om fenomenet tidiga insatser. 

Vid de övriga sju intervjutillfällena skapades å andra sidan möjlighet till en mer spontan reflektion 

kring uppfattningar av fenomenet. Det går att se fördelar och nackdelar med båda tillvägagångssätten. 

En nackdel kan vara att mer tillrättalagda svar kanske ges när informanten är förberedd på frågorna. 

Oavsett så är ändå tolkningen att specialpedagogernas uppfattning framkom i alla intervjuerna. 

Dessutom fick alla informanter en viss information kring intervjuinnehållet via det informationsbrev 

(se bilaga 2) som skickades ut.  

Då informanters uppfattning om ett särskilt fenomen är i fokus vid en fenomenografisk ansats är valet 

av att spela in intervjusamtalen adekvat. Skulle anteckningar föras istället finns en ökad risk för att 

intervjuarens förförståelse hamnar i fokus eftersom analys av det som sägs görs direkt när 

anteckningar förs. Även om viss tolkning av det som sägs och transkriberas inte går att bortse ifrån 

oavsett om samtalen spelas in eller ej. Dessutom bestämmer, enligt Wideberg (2002), de frågor man 

ställer och på vilket sätt man ställer dem analysen redan innan själva intervjutillfället. Att längden på 

respektive intervju varierade kan också ses som att varje intervjutillfälle var unikt då fokus låg på 

specialpedagogernas uppfattningar inte att frågorna skulle ställas enligt ett visst tidsschema. Å andra 

sidan går det att tolka som att det i de längre intervjuerna var svårare att hålla fokus på det specifika 

fenomenet.  

Utifrån den fenomenografiska analysmodell (tolkad av Dahlgren & Johansson, 2015) som användes i 

studien vid bearbetning av empirin går det att konstatera att möjlighet till systematik skapades. Genom 

en systematisk genomgång av empirin bör studiens trovärdighet ha ökat då informanternas 

uppfattningar framkommit på ett mer nyanserat sätt. Däremot kan modellen ses som ett exempel av 

många enligt Dahlgren och Johansson (2015) och i denna studie gjordes inte en undersökning av vilka 

olika modeller som finns. Hade det gjorts hade en ännu lämpligare modell kanske hittats. För att 

ytterligare öka trovärdigheten hade studiens två intervjuare var för sig kunnat arbeta fram kategorier 

och därefter jämfört dessa (Dahlgren & Johansson, 2015). I denna studie togs beslutet att gemensamt 

arbeta fram kategorierna från början med tillhörande diskussioner så att fördjupning av analys ändå 

skapades och därmed kan analysen anses ha gjorts på ett trovärdigt sätt.   

Angående de etiska ställningstaganden som gjorts i studien har bland annat vikten av anonymitet tagits 

i beaktande genom att i möjligaste mån avidentifierat studiens deltagare. Detta skedde redan vid 

transkriberingen av intervjusamtalen då vissa begrepp eller uttryck som skribenterna bedömt som 

specifika för ett geografiskt område eller enskild person uteslöts. Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan 

dock viss problematik uppstå vid avidentifiering då det blir svårare att kontrollera uppgifterna. Vilket i 

sin tur kan påverka studiens trovärdighet. Trots denna eventuella problematik togs ett beslut att 

prioritera anonymiteten. 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter även maktperspektivet som uppstår i en intervju. Trots att samtalet 

kretsar kring ett för alla deltagare intressant ämne så har intervjuaren en makt i form av att vara den 

som leder intervjun och bestämmer dess innehåll. I denna studie har en medvetenhet funnits kring 

maktperspektivet, men då nyfikenhet kring informanternas kunskap och erfarenheter har varit det 
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primära kan maktperspektivet troligtvis balanseras. Några av fördelarna med intervju som metod är 

enligt Bjørndal (2002) att möjlighet att inta en annan persons perspektiv skapas samt möjligheten att få 

syn på detaljer. En nackdel gäller å andra sidan risken för hur intervjuarens egna uppfattningar 

påverkar det som sägs i intervjun något som det funnits en medvetenhet om i denna studie. 

Resultatdiskussion 

Nedan kommer en diskussion att föras kring behovsanpassade utbildningar, handledningens 

komplexitet och relationers påverkan över tid. Diskussionen kommer att anknyta till bioekologisk 

systemteori med stöd av ett intersubjektivt perspektiv.  

Behovsanpassade utbildningar- en form av tidig insats 

Syftet med den här studien har delvis varit att tydliggöra några specialpedagogers uppfattningar om 

deras arbete med tidiga insatser utifrån frågeställningen vad tidiga insatser kan vara. Ur resultat och 

analys framkommer att specialpedagogerna uppfattar att tidiga insatser är viktiga och att de på olika 

sätt försöker nå ut till förskolorna om betydelsen av tidiga insatser. För att kunna skapa tidiga insatser 

krävs det att förskolepersonalens kompetens höjs menar informanterna. Detta går även i linje med 

rapporter från FN:s barnrättskommitté (FN, 2015), European Agency for Development in Special 

Needs Education (2010) och Skolinspektionen (2017, 2018) som också betonar vikten av tidiga 

insatser för att skapa en likvärdig förskola. Utifrån ett bioekologiskt perspektiv på krononivå påverkas 

förskolebarnet (individen) av förskolepersonalens kompetens i deras sätt att bemöta barnet över tid. 

Genom att arbeta med tidiga insatser skapas förutsättningar för att ett barn ska kunna utvecklas, 

särskilt för de barn som kan behöva extra stöd i sin utveckling. Resultatet visade också på 

uppfattningar om att insatser bör ske tidigt när pedagoger har funderingar kring ett barn. Däremot syns 

en viss problematik i detta då specialpedagoger får ärenden kring mycket små barn där det ibland kan 

handla om överkrav på barnen. Här behöver specialpedagogen hjälpa pedagoger att se skillnaden när 

en tidig insats är aktuell och när det istället kan handla om för högt ställda krav. Därmed kan 

utbildning om barns utveckling ses som en viktig del i arbetet med tidiga insatser. Genom utbildningar 

av olika slag kan specialpedagogen arbeta för att kompetensen höjs hos förskolans personal. Vilket i 

sin tur ökar kvalitén på svenska förskolor. Vilka utbildningar som behövs bestäms enligt 

informanterna av dem själva eller i ett samarbete med övriga i teamet eller rektorer. Dessutom 

uttryckte några informanter att de gärna skräddarsyr utbildningens innehåll utifrån vad förskolorna 

anser att det finns behov av. Något som stämmer överens med Skolinspektionens slutrapport (2018) 

där de menar att kompetensutveckling bör skräddarsys utifrån de lokala behov som finns. 

En självklar förutsättning för att pedagoger ska kunna vägleda och stötta barn som är i behov av stöd 

kring tal, språk och kommunikation är att de har kunskap om hur de ska arbeta. TAKK och bildstöd 

var två av de utbildningar som informanterna nämnde i samband med vad tidiga insatser kan vara. I 

Skolinspektionens granskning (2017) framkom att det inte var säkert att barn som behövde stöd i sin 

kommunikation eller samspel alltid fick det. Om det på förskolorna fanns en grundläggande kunskap 

om kommunikationsstödjande arbetssätt så skulle fler barn få möjlighet att utveckla sin 

kommunikation och därför är det i sammanhanget värt att lyfta att detta eventuellt borde ingå i 

blivande barnskötares och förskollärares grundutbildning. De intervjuade specialpedagogerna nämnde 

tidsbrist i samband med handledning och en möjlig tolkning är att en förflyttning av den tidiga 

utbildningsinsatsen eventuellt skulle kunna frigöra mer tid för specialpedagogerna. 

I flera rapporter och studier framkommer vilken viktig funktion förskolan har och Tallberg Broman 

m.fl. (2015) belyser hur en förskola med hög kvalité kan ses som en tidig insats för barns utveckling 

och lärande. Det går även i linje med Sylvas m fl. (2011) studie där det framkom att kvalitén på 

förskolan även hade en påverkan på hur det gick för barnen senare i skolan. I intervjuerna med 

specialpedagogerna syns uppfattningar om att förskolan har stor betydelse för barns utveckling och en 

informant använder ordet skyddsfaktor. Ett sätt att se på specialpedagogernas roll i arbetet med tidiga 
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insatser är utifrån den kvalitetshöjning de skapar i form av ökad kompetens hos de pedagoger de 

utbildar och handleder. För att en likvärdig förskola ska vara möjlig menar Persson (2015) att 

pedagogers kompetens och förmåga att skapa relationer är direkt avgörande. Utifrån ett intersubjektivt 

perspektiv kan specialpedagogernas arbete med kompetenshöjning möjligen skapa större 

förutsättningar för barn att få utvecklas och vara sig själva i möten som uppstår i olika situationer och 

sammanhang över tid. Genom att specialpedagogen hjälper pedagogerna att se bortom ett barns 

svårigheter och behov skapas möjligheter för pedagogen att verkligen få syn på vem barnet är. När 

pedagogerna utvecklar sin relationella kompetens öppnar det för att barnet blir sedd för vem den är 

och vem den kan bli. I samband med detta skapas förutsättningar för att barnets identitet utvecklas.  

 

Handledning - ett komplext verktyg 

Resultatet visar att handledning är ett av de verktyg specialpedagoger har att tillgå vid arbetet med 

tidiga insatser. Handledningens funktion som tidig insats kan dessutom ses som ett av 

specialpedagogens viktigaste verktyg i arbetet med att skapa en likvärdig förskola. Studiens resultat 

visar att handledning ses som ett led i att höja förskolepedagogers kompetens vilket i sin tur ökar 

förutsättningarna för att förskolans kvalité i sig höjs. Något som Skolinspektionen (2017, 2018) 

betonar i sina rapporter är just vikten av förskolors möjlighet till specialpedagogiskt stöd av 

specialpedagog vilket de menar är en framgångsfaktor för kvalitén i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Dessutom menar Renblad och Bodin (2014) att pedagogers kompetens påverkar 

bemötandet av barn när kunskap kring barns behov och utveckling ökar.  

Förutom att handledningen har en viktig funktion är det slående utifrån denna studie att handledning 

innehåller många delar. Enligt Palla (2015) är tidigare forskning bristfällig när det gäller 

specialpedagogers arbete i förskolan. Sällan handlar rapporter och vetenskapliga artiklar om vad de 

faktiskt gör menar Palla vidare. Resultatet i den här studien visar att specialpedagoger lyfter olika 

ämnen,  återkopplar till utbildningar och synliggör förväntningar samtidigt som de har möjlighet att nå 

ut och stärka befintlig kunskap hos förskolans pedagoger. När det gäller handledningens möjlighet att 

nå ut och stärka befintlig kunskap hos pedagogerna menar informanterna att ett viktigt syfte är att 

bredda förskolans kunskapsbas. Genom att förskolans pedagoger får möjlighet att sätta ord på olika 

upplevelser som sedan specialpedagogen ger återkoppling på kan pedagogerna dessutom lättare hitta 

en lösning på situationer de upplever som svåra. Vikten av att reflektera kring pedagogers 

förhållningssätt genom att utgå från pedagogers befintliga kunskap menar även Nilsson och Wiedel 

(2016, 2018) är ett möjligt sätt för att öka kunskap kring samspelets betydelse och behovet av tidiga 

insatser.  

Utifrån ett intersubjektivt perspektiv skulle en möjlig tolkning av resultatet vara att specialpedagogen 

hjälper pedagoger att se på situationen utifrån ett annat perspektiv. Resultatet visar att handledning 

handlar om att ge förskolans personal olika verktyg för hur de kan tänka eller arbeta. Ett viktigt arbete 

för specialpedagogen att uppmärksamma pedagogen på är att ett barns beteende är situationsbundet 

och något som kan förändras i olika miljöer. I ett bioekologiskt perspektiv på mesonivå sker en 

påverkan i relationen mellan specialpedagogen och pedagogen vilket i sin tur kan påverka pedagogens 

relation till barnet. Utifrån krononivå innebär detta att barnets möjlighet till utveckling och lärande 

påverkas på såväl kortare som längre sikt beroende på hur barnet erfar och tolkar hur det blir bemött. 

Denna studie visar att det även handlar om att anpassa handledningen utifrån de som ska handledas. 

En tolkning av detta resultat är att det aldrig går att använda samma tillvägagångssätt vid handledning 

vilket i sin tur ställer krav på att specialpedagogen är flexibel och följsam samtidigt som pedagogernas 

kunskap om det relationella arbetet behöver breddas.  

Ett bioekologiskt perspektiv går även att använda när det gäller ett av handledningens andra syften, 

nämligen att synliggöra förväntningar då det på mesonivå påverkar barnet vilka förväntningar 

förskolans pedagoger har på barn. Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) har den vuxne en viktig roll i 

att visa sin tro på barnet och dess möjligheter något som enligt dem kan utvecklas via stöd i 
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handledning. Även Edfelt (2017) menar att pedagogers förmåga att skapa trygghet och tillit är en 

förutsättning för barns utveckling. Resultatet visar dock att specialpedagoger behöver synliggöra såväl 

för höga förväntningar som för låga förväntningar och att det är ett vanligt förekommande ämne vid 

handledning. En möjlig tolkning av detta är att handledning är något komplext och det gäller för 

specialpedagogen att vara flexibel och observant på vilka olika signaler som framkommer vid 

handledningen och hur man som specialpedagog ska förhålla sig till detta.  

I denna studie framkommer att förskolans samarbete med vårdnadshavare är något som lyfts i 

handledningssituationer. Enligt Bronfenbrenner (1979, 2005) är just relationerna på mikronivån 

mellan förskola och hemmet en påverkande faktor för individens utveckling. En tolkning är därför att 

se specialpedagogens bidrag i denna relation som ett viktigt arbete då den kan hjälpa pedagogerna, via 

den specialpedagogiska handledningen att hitta verktyg för det som kan upplevas som svåra samtal. 

Resultatet visar också specialpedagogernas arbete med att hjälpa pedagogerna att förstå vikten av att, i 

samtal med vårdnadshavare, lyfta vad verksamheten kan gör för barnet snarare än att endast beskriva 

svåra situationer som barnet hamnar i.  

I studien framkommer också att handledningen ger möjlighet att återkoppla till tidigare utbildningar 

som t.ex. ABC och TAKK. Dessutom kan olika ingångar till handledningssamtalet skapas på ett mer 

objektivt sätt då diskussioner kring t.ex. olika förhållningssätt kan föras utifrån vad som sagts på 

utbildningarna. En möjlig tolkning av den här uppfattningen är att specialpedagogerna kan arbeta med 

ett mer utifrån-perspektiv vilket i sin tur kan vara lättare för pedagogerna att förhålla sig till vilket i sin 

tur kan göra det lättare att genomföra förändringar. 

Enligt von Ahlefeld Nisser (2014) är en väg att arbeta förebyggande att ha kvalificerade samtal med 

olika yrkesgrupper och där har specialpedagogen en övergripande viktig roll som samtalspartner. 

Studiens resultat visar att ett hinder i arbetet med tidiga insatser kan vara svårigheten att skapa 

förutsättningar för hela arbetslag att delta samtidigt i handledning. Här betonas fördelar såsom att 

arbetslaget får ett gemensamt språk, såväl som att olika synsätt kan upptäckas när hela arbetslag får 

handledning samtidigt. En möjlig tolkning kan därför vara att när hela arbetslag blir handledda 

samtidigt så får specialpedagogen ökad möjlighet att arbeta förebyggande och kan lättare bidra till att 

hela arbetslaget skapar ett gemensamt förhållningssätt. 

En framgångsfaktor för kvalité är enligt Skolinspektionen (2017) tillgången till specialpedagog. 

Utifrån ett bioekologiskt perspektiv på makronivå är det därför adekvat att fundera på de politiska 

uppdrag som syns i styrdokument och de bakomliggande ekonomiska beslut som eventuellt möjliggör 

handledning av specialpedagog. Enligt resultat från den här studien kan specialpedagoger ha svårt att 

räcka till för alla uppdrag de får. Dessutom måste specialpedagoger förhålla sig till vad personalen 

hinner eller snarare inte hinner göra mellan handledningstillfällena. Här blir handledningen 

vägledande och ett sätt att synliggöra vilka prioriteringar som kan behöva göras snarare än att 

specialpedagogen talar om direkt vad som ska göras. I resultatet syns specialpedagogernas insikt om 

personalens stressiga miljö med stora barngrupper och många arbetsuppgifter, samtidigt som de menar 

att vissa arbetsuppgifter måste genomföras.  

 

Det relationella arbetets påverkan över tid  

Många barn börjar förskolan mellan ett och två års ålder och förskolan är unik på så sätt att det är 

barnets första möte med skolvärlden. Tallberg Broman m.fl. (2015) betonar hur viktigt det är att man 

ser och tar tillvara på förskolans möjlighet som en tidig insats just för att man möter de yngsta barnen 

och dessutom har en möjlighet att samverka med vårdnadshavare. Att det första mötet med förskolan 

är viktigt för såväl vårdnadshavare som barn är för många en självklarhet. Studiens resultat visar att 

specialpedagoger upplever att det idag är vanligt med tankar om att barn ska skolas in till gruppen och 

att många förskolor inte arbetar med anknytningspersoner längre och att det i sin tur kan göra att det 

enskilda barnets individuella behov inte alltid får utrymme. Resultatet visar att specialpedagoger lyfter 

vikten av att pedagoger redan vid inskolning skapar en bra relation till barnet. Dessutom betonar 
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specialpedagoger vikten av att se individen och inte bara gruppen som helhet. För att detta ska ske 

krävs ett förändringsarbete något som specialpedagogen har en stor del i genom de diskussioner som 

förs vid handledning. En tolkning är dessutom att specialpedagogens roll i arbetet med förändringar är 

en process och något som löper över lång tid när vikten av anknytning ska förankras.  

 

Ett resultat från European Agency for Special Needs and Inclusive Educations (2017) treåriga projekt 

visade att pedagogers relation till barn även påverkade barnen i deras samspel med andra barn. I denna 

studie framkommer att specialpedagogens uppgift handlar om att betona pedagogers viktiga roll i 

barns utveckling av socialt samspel och att förtydliga förskolans roll i att uppmärksamma och stötta 

barn som behöver hjälp i sin lekutveckling. Resultatet visar att specialpedagoger även betonar att leken 

behöver få större utrymme och prioriteras mer i förskolan. Något som sker med hjälp av lekgrupper 

och handledning. Dessutom framkommer att specialpedagogens stöd till förskolan mycket handlar om 

att hjälpa pedagogerna att se över hur de organiserar sig och hur de kan se till att det finns närvarande 

vuxna där barnen behöver det. I Burchinal m.fl. (2008) amerikanska studie fann man dessutom ett 

samband mellan hur förskollärare samspelade med barnen och hur barnens sociala utveckling såg ut 

ett år senare och de menade att barnens utveckling påverkades av i vilken grad förskollärarna 

interagerade positivt med barnen. Kunskap om den viktiga relationen mellan barn pedagog finns på 

många förskolor men vad är det som gör att det inte alltid prioriteras?  

En möjlig tolkning kan vara hur läroplanen och dess innehåll påverkar förskollärarna. Resultatet visar 

att synen på begreppet undervisning inte alltid tycks gå att förena med behovet av relationsbyggande. 

Specialpedagoger uppfattar att innehållet i läroplanen ibland påverkar förskollärare i deras arbete med 

att bygga relationer och att kunskapsinnehåll i undervisningen ibland prioriteras framför att vara 

närvarande med barnen. Alla de parallella arbetsuppgifter som ingår i förskollärarens uppdrag riskerar 

att skapa en stor stress något som kan påverka förskollärarnas förmåga och möjlighet att samspela med 

barnen. En möjlig tolkning är att undervisning i form av styrda aktiviteter utgör en svårighet för att 

pedagog och barn ska ha möjlighet att mötas. Ur ett intersubjektivt perspektiv ses ett riktat intresse 

mellan de som möts som en förutsättning för att ett riktigt möte och en relation ska uppstå. 

Specialpedagogens roll i arbetet med att ständigt poängtera vikten av ett relationellt förhållningssätt 

har en stor inverkan på mesonivå då pedagogers relation till barnet påverkar hur de kommunicerar med 

det.  

I Perssons (2015) forskningsöversikt framkommer att pedagogers förmåga att skapa relationer till barn 

är direkt avgörande för barns utveckling. Vidare betonas även att alla barn behöver ha tillgång till 

pedagoger med relationell kompetens för att en likvärdighet i förskolan ska uppnås. Resultatet i den 

här studien visar att det på förskolor ser lite olika ut och att det i många fall finns kunskap om 

relationers betydelse men att mycket annat kommer emellan. Detta är något som även framkom i 

Skolinspektionens (2018) slutrapport där det visade sig att det på de granskade förskolorna förekom 

samspel mellan barn och pedagoger men att dessa stunder ibland var för korta för att ge barnet 

möjlighet att utvecklas språkligt och kognitivt.  Hur kommer det sig då att vikten av relationer ibland 

tycks komma i skymundan? En möjlig tolkning kan vara att det i vissa fall kan vara en fråga om 

kompetens. Förskollärare i dag är mycket upptagna med olika reflektionsmöten, planeringstid, 

utbildningar och olika former av dokumentation. När allt detta ska rymmas inom förskollärarnas 

arbetstid så tar det tid från att vara närvarande med barnen. Resultatet visar att följden då blir att de 

som har lägst utbildning är med barnen. Undervisningens kvalité är av stor betydelse för barn i behov 

av särskilt stöd och European Agency for Special Needs and Inclusive Educations (2017) menar att en 

viktig faktor för kvalité är kompetens hos pedagogerna. När förskollärarnas tid fylls av olika 

arbetsuppgifter som är kopplade till att öka kvalitén på olika sätt finns då en risk att den viktiga 

relationen mellan pedagog och barn inte hinns med, den faktor som flera studier pekar på som den 

absolut viktigaste för förskolans kvalité. Även om specialpedagogerna arbetar med relationers 

betydelse genom kurser, utbildningar och handledning så finns det faktorer som för dem är svåra att 

påverka.   
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Tidigare i denna del av diskussionen har förskolans möjlighet som tidig insats nämnts i samband med 

dess roll i att möta de yngsta barnen såväl som vårdnadshavare (Tallberg Broman m.fl. 2015). Men 

även i ett längre perspektiv är förskolans relationella arbete viktigt att betona. Rudasill m.fl. (2010) 

fann i sin studie att en bra relationen mellan pedagog och barn kunde fungera som en skyddsfaktor för 

barn som av olika bakgrundsfaktorer kunde bedömas ha en ökad risk för att utveckla olika former av 

riskbeteenden. Att förskolans kvalité har effekter som påverkar barnets möjligheter i skolan är viktigt 

att lyfta i sammanhanget. I den engelska studien av Sylva m.fl. (2011) framkom att pedagogernas 

förmåga att skapa relationer till barn var direkt avgörande för förskolans kvalité. Vidare visade den 

engelska studien att de barn som gått i en förskola med hög kvalité klarade sig bättre i skolan och att 

denna effekt kvarstod även vid elva års ålder. De specialpedagoger som intervjuats för denna studie 

arbetar på många olika sätt för att det viktiga relationella arbetet ska få utrymme i förskolan. Dock 

finns det organisatoriska faktorer som specialpedagogerna har liten möjlighet att påverka. Resultatet 

visar att specialpedagoger trots det förväntas komma med lösningar. Om man ser det ur ett 

systemteoretiskt perspektiv så är det tydligt att det som sker på makronivå i form av politiska beslut 

angående t.ex. läroplan samt det som sker på exonivå i form av barngruppens storlek får en direkt som 

indirekt stor inverkan. Inte bara på de enskilda barnen utan även på mikro och mesonivå i form av 

pedagogers förhållningssätt och hur de kommunicerar med barnet. Allt detta påverkar dessutom på 

krononivå då kvalitén på den verksamhet barnen befinner sig i på förskolan sedan påverkar hur det går 

för barnet i skolan. En möjlig tolkning är att specialpedagogerna som intervjuats för studien påverkar 

de olika nivåerna både direkt och indirekt när de använder sin möjlighet att öka kunskapen om 

relationers betydelse. Däremot är det för specialpedagoger svårare att direkt påverka politiska beslut 

även om de fortfarande måste förhålla sig till dessa i sitt arbete.  

 

Avslutande reflektion och förslag på framtida 

forskning 

Utifrån studiens resultat framkommer tydligt hur relationer på olika sätt är viktiga för att alla barn, 

oavsett behov, ska få samma möjligheter att utvecklas i förskolan. Specialpedagogens roll i arbetet 

med tidiga insatser, där relationer utgör en bärande komponent, är att ge pedagogerna möjligheten att 

se helheten. Pedagogiska trender som exempelvis gruppinskolning kommer och går över tid vilket 

påverkar pedagogernas förhållningssätt och även deras planering av verksamheten. Genom 

Bronfenbrenners bioekologiska systemteori (1979, 2005) framgår tydligt hur olika nivåer påverkar 

varandra och specialpedagogen kan här bidra med en förståelse för detta och hjälpa pedagogerna att 

sortera och förstå helheten i sin verksamhet. Specialpedagogen kan även hjälpa pedagogerna att se, 

utifrån ett intersubjektivt perspektiv, att möten med varje barn bör bygga på en nyfikenhet för vem 

barnet är snarare än vad det är. I dessa kommunicerande möten utvecklar barnet sin identitet då 

pedagogen dessutom visar tilltro till barnets förmåga.  

Även om behovsanpassade utbildningar bidrar till att öka pedagogers kompetens på en generell nivå så 

är specialpedagogens handledande funktion viktig för att öka den specifika kunskapsnivån kring det 

enskilda barnet. Varje barn är unikt och specialpedagogens vägledning kan göra det möjligt för 

pedagogerna att se hur de genom sitt förhållningssätt kan skapa en miljö som är bra för varje barn. 

Den kompetenshöjning som pedagoger får via handledning kan göra att pedagoger söker 

handledningsstöd tidigare. Vilket i sin tur bidrar till att fler barn får möjlighet till stöd i sin utveckling 

tidigt. I specialpedagogens uppdrag ingår att vara flexibel i varje handledningssituation då det finns en 

komplexitet i detta verktyg. Inför varje handledningssituation behöver specialpedagogen vara lyhörd 

för vad pedagogerna uttrycker och därefter anpassa sitt tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar 

för att de förändringar som behöver ske sker. En specialpedagog bör inte alltid direkt tala om vad ett 

arbetslag behöver förändra. Men genom vägledande frågeställningar som får pedagoger att sätta ord på 

och reflektera kring olika situationer sker en påverkan indirekt och förutsättningar för att förändringar 

sker ökar.  
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För att skapa en likvärdig förskola är det viktigt att studera skillnader mellan olika områden i fråga om 

ekonomi och organisation och hur detta i sin tur påverkar specialpedagogers möjligheter att genomföra 

ett adekvat och kvalitativt arbete. Utifrån Pallas (2015) studie går det dessutom att konstatera att mer 

forskning behövs kring vilken inverkan specialpedagogers arbetssätt har på förskolans verksamhet. 

Därför skulle det vara intressant att observera förskolor som fått specialpedagogiskt stöd kring 

relationellt arbete och undersöka vilken effekt det fått på förskolans kvalité samt hur barns sociala 

samspel påverkats. Förskolan utgör en viktig funktion i samhället och dess roll som en tidig insats är 

viktig att ta till vara. Eftersom förskolans kvalité är avgörande för hur barn utvecklas och senare lyckas 

i skolan behövs forskning för att se vad som kan få kvalitén i förskolan att öka ännu mer.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur ser din pedagogiska utbildningsbakgrund ut? 

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

• Hur ser organisationen kring din tjänst ut? 

- Är du ensam ansvarig specialpedagog? 

- Samarbetar du med andra yrkeskategorier såsom t.ex. psykolog, logoped m.m.? 

 

 

Tidiga insatser: 

• Hur ser du på begreppet tidiga insatser? 

-Vilka konkreta exempel kan du ge i ditt arbete för att stödja förskolans personal? 

-Finns det något du upplever som ett hinder i det arbetet? 

 

 

 Relationellt arbete: 

Vi är också intresserade av relationellt arbete i förskolan. 

• Hur kan ditt stöd i arbetet med att skapa relationer pedagog - barn i förskolan se ut? 

- Kan du ge konkreta exempel? 

- Hur upplever du pedagogers kunskap kring relationers betydelse för barns sociala utveckling? 

 

 

Socialt samspel: 

Något vi också är intresserade av är hur barn i behov av särskilt stöd ges möjlighet att 

utveckla sitt sociala samspel utifrån tidiga insatser.  

• Hur kan ditt stöd till förskolan kring socialt samspel se ut? 
- Kan du ge konkreta exempel? 

-Vilka ev. svårigheter har du upplevt och vad gör du då? 

- Vad anser du skulle kunna bidra till ett bättre stöd i pedagogers arbete med socialt samspel? 

 

 

Övriga frågor: 

•   Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
X, september 2019. 

 

Till dig som arbetar som specialpedagog inom kommunal förskola. 
 

Betydelsen av tidiga insatser och vikten av att skapa möjligheter för barns sociala 
samspel är säkert något du kan relatera till i ditt yrke. 
 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid 
Stockholms universitet och som nu har startat vårt examensarbete. Det vi vill studera 
är hur specialpedagoger kan stödja förskolans personal i arbetet med tidiga insatser. 
 

Vi vill gärna ta del av din kunskap och erfarenhet kring detta arbete och en intervju 
med dig skulle ge oss möjlighet att fördjupa vår kunskap. Dessutom är vi övertygade 
om att ditt deltagande bidrar med mer kunskap om specialpedagogiska frågor.  
 

Deltagandet är självklart frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande, men vi hoppas naturligtvis att du är intresserad av att delta. Inga 
obehöriga kommer att kunna ta del av intervjumaterialet då vi följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. I vår presentation av examensarbetet kommer det inte gå 
att identifiera dina svar eller vilken enhet som svaren gäller. Intervjumaterial kommer 
endast att användas som underlag till examensarbetet. 
Intervjun beräknas ta ca 50 min. 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till: 

Katinka Rosenblad: xxxxx@xxx.com 

Anna Nordquist: xxxxx@xxx.com 

Handledare: 

Eva Siljehag: eva.siljehag@specped.su.se 

 

Med förhoppning om att du vill delta och ett stort Tack på förhand! 

Anna Nordquist och Katinka Rosenblad 
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