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Sammanfattning 

Syftet är i denna studie att undersöka hur några förskolechefer beskriver det specialpedagogiska stödet 

på sina förskolor, hur det formas och hur samarbetet fungerar med de specialpedagoger som finns som 

stöd. Arbetet handlar även om förskolechefernas redogörelser kring det stöd de får från respektive 

huvudman när det gäller det specialpedagogiska området. 

Insamlingen av data har skett genom en kvalitativ metodansats, genom halvstrukturerade intervjuer 

med sex stycken förskolechefer. 

Resultatet är uppdelat i fyra teman och visar att förskolecheferna har tillgång till specialpedagogiskt 

stöd och beskriver samarbetet som väl fungerande. Dock uttrycker några av förskolecheferna en 

önskan om att ha en specialpedagog på enheten. De anser vidare att några av specialpedagogens 

huvuduppgifter är att handleda pedagogerna samt att utföra observationer. De flesta förskolechefer 

menar också att de har stöd i sitt ledarskap från sina huvudmän på så sätt att huvudmännen lyssnar in 

när förskolecheferna uttrycker att det behövs specialpedagogiskt stöd i verksamheten. 

Förskolecheferna uttrycker även konflikten mellan ekonomiska resurser och barnens lagstadgade rätt 

att få stöd. 

En del av slutsatserna av studien är att förskolecheferna säger sig ha ett fungerande samarbete med 

specialpedagogen, att förskolorna har en ansenlig tillgång till specialpedagogiskt stöd samt att de 

ekonomiska resurserna inte sällan hamnar i konflikt med de lagar och regler som säger att barn har rätt 

till stöd i sin utveckling. En slutsats är även att några av förskolecheferna inte har så mycket 

delaktighet i uppföljningen av de barn som fått särskilt stöd. 

Nyckelord 
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Inledning 

När jag år 2001 började lärarutbildningen på Lärarhögskolan i Stockholm var tanken redan då att gå 

vidare till specialpedagogutbildningen i sinom tid. För att förbereda mig på det jag tänkt ägna mig åt 

valde jag att läsa ett års specialpedagogik som inriktning. År 2005 tog jag lärarexamen och under de 

följande tio yrkesverksamma åren har jag arbetat inom förskolan. Jag har mer och mer kommit att 

intressera mig för hur det specialpedagogiska stödet i förskolan kan se ut. I och med den nya skollagen 

samt reviderade läroplanen har förskolans uppdrag blivit tydligare och år 2013 kom Skolverkets 

”Allmänna råd” ut, vilken har tagit stöd i just ovanstående författningar. Skolverket menar bland annat 

att en allmänt god kvalité är det viktigaste för utvecklingen hos barn i behov av särskilt stöd och att 

stödet ska ges i den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt. 

Under specialpedagogutbildningens gång väcktes intresset för att undersöka detta i den slutliga 

uppsatsen ur förskolechefernas synvinkel då jag inte mött så mycket forskning kring just det ämnet. 

Under både min lärarutbildning och min specialpedagogutbildning har jag läst en hel del forskning 

kring specialpedagogik i förskolan. Ett exempel är Pallas (2011) studie där dess huvudsakliga grund 

bland annat är situationer där personal i förskolan och specialpedagoger möts i samtal. Ett annat 

exempel är Ahlefeld von Nissers (2009) studie där det övergripande syftet med studien var att få fram 

en tydligare definition av specialpedagogens yrkesroll. Syftet med Siljehags (2007) 

deltagarorienterade studie, var att förstå, beskriva och hitta förklaringar till förskolepedagogikens och 

fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken. Gemensamt för ovanstående forskning är att de 

ej byggt sina resultat på datainsamling från förskolechefer och deras syn på specialpedagogiskt stöd i 

förskolan. Dock resoneras i studierna om betydelsen av perspektivet organisation och ledning vilket 

särskilt påtalas i samtliga studier ovan. Hur beskriver förskolecheferna specialpedagogens uppdrag och 

hur anser förskolecheferna att samarbetet fungerar? Finns det tillgång till specialpedagogiskt stöd på 

förskolorna och hur ser det i så fall ut? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några förskolechefer beskriver specialpedagogiskt stöd till 

sina verksamheter. 

 

Frågeställningar 
Hur beskriver förskolecheferna organisationen av specialpedagogiskt stöd i sina verksamheter? 

På vilket sätt menar förskolecheferna att samarbetet med specialpedagogerna går till? 

Hur beskriver förskolecheferna hur det specialpedagogiska uppdraget formas inom de verksamheter 

som förskolecheferna representerar? 
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Bakgrund 

I denna del beskrivs vilka styrdokument som finns för barnens rätt till stöd. Vidare redogörs för 

tidigare forskning med fokus på hur specialpedagogens uppdrag har vuxit fram inom förskolan samt 

hur chefsledarskapet kan beskrivas i förskolan. Eftersom ett av informanternas mest frekventa ord 

under intervjuerna var ”handledning” redogörs även kort för hur specialpedagogisk handledning 

beskrivs i forskning, undersökningar och styrdokument genom åren. 

Barns rätt att få stöd i förskolan 

Det finns en rad olika styrdokument som berör barn i behov av särskilt stöd och deras rätt till lärande. I 

FN:s barnkonvention har barn med funktionshinder en egen artikel (nr 23) som bl.a. ska säkerställa att 

barn i behov av särskilt stöd får undervisning och utbildning. (UNICEF Sverige). 

I juni 1994 i Salamanca i Spanien samlades representanter från 92 regeringar samt 25 internationella 

organisationer för att skapa en överenskommelse med syftet att ge regeringar, internationella 

organisationer, icke-statliga organ, nationella biståndsorgan samt andra organ ett underlag för hur 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd ska anordnas på bästa sätt. Överenskommelsen 

denna samling skrev under fick namnet Salamancadeklarationen (2006).  En deklaration ”är ett uttryck 

för en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga” (ibid. s. 7) och kan antas vid ett möte eller en 

konferens och har snarare en politisk betydelse än en rättslig. Enligt Salamancadeklarationen bör 

elever med behov av särskilt stöd ha tillgång till ordinarie skolor samt att dessa skolor ska sätta barnet 

i centrum och tillgodose barnets behov. I deklarationen finns en handlingsram som bland annat 

innebär att barn i behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd, allt från i det vanliga 

klassrummet till kompletterande program inom skolan som kan utvidgas till stöd från exempelvis 

speciallärare. Det finns även en punkt som rör förskolan specifikt vilken beskriver att möjligheten till 

att skolans inkludering blir lyckad beror till stor del på om man kan identifiera, bedöma och stimulera 

de små barnen i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede.  

Tillsynen av småbarn bör utvecklas och pedagogiska program för barn upp till sex års ålder bör 

tas fram och/eller ges en ny inriktning för att främja deras fysiska, intellektuella och sociala 

utveckling och stärka deras mentala beredskap för den reguljära skolundervisningen.” 

(Salamancadeklarationen, 2006, s. 30.) 

 

När det gäller nationella styrdokument finns det en skollag samt en läroplan för förskolan som ska 

följas. Enligt Skollagens (SFS 2010:800) paragraf nio ska de ”barn som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling” (s. 31) ges det stöd de behöver. Vidare står det i 

förskolans läroplan (2010) att förskolans verksamhet ”ska anpassas till alla barn i förskolan” (s. 5) och 

att de barn som behöver mer stimulans och stöd ska få detta stöd samt att stödet ska utformas med 

hänsyn till barnens förutsättningar och behov. Detta för att de ska kunna utvecklas så långt som det är 

möjligt, ansvaret för att barnen ska få den stimulans och särskilda stöd de behöver vilar på arbetslaget 

(Skolverket, 2010). 
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Ledarskap i förskolan 

I en av Salamancadeklarationens (2006) punkter berörs skolchefernas/rektorernas särskilda ansvar att 

uppmuntra till positiva förhållningssätt på hela skolan och se till att det finns en effektiv samverkan 

mellan lärare och stödpersonal. Vidare står det att läsa att möjligheterna att lyckas med en 

inkluderande skola beror i hög grad på om förskolan kan identifiera, bedöma och stimulera de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Förskolechefens nationella roll beskrevs för första gången i skollagen 

(SFS 2010:800) samt i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). I skollagen har 

förskolechefen bland annat ett tydligare samordningsansvar, till exempel för att barn i behov av 

särskilt stöd får det stöd barnet behöver. Vidare är det förskolechefen som beslutar om hur enhetens 

organisation ska se ut och hur resurserna ska fördelas. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är 

det förskolechefen som är ansvarig för att verksamheten utformas så att barnen får det särskilda stöd 

och hjälp det behöver. Vidare ska förskolechefen ansvara för att planering, uppföljning, utvärdering 

och utveckling kontinuerligt genomförs i verksamheten. Förskolechefens roll berörs även i 

Skolverkets (2013) publikation ”Allmänna råd med kommentarer om förskolan”, dessa råd utgår från 

de bestämmelser som finns i skollagen och förskolans läroplan. Enligt Skolverket bör förskolechefen 

och arbetslaget tillsammans: 

1. bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling 

ges det stöd som deras speciella behov kräver, samt 

2. kontinuerligt följa upp och utvärdera om stödinsatserna är ändamålsenliga (s.30). 

Vidare uttrycker Skolverket att förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten på förskolan 

utformas på så vis att barn i behov av särskilt stöd får det stöd, den hjälp och de utmaningar de 

behöver för att kunna utvecklas. Wetso (2014) menar att det dock fortfarande finns brister i hur 

direktiven ser ut för hur förskolan ska agera när det handlar om barn i behov av stöd. 

Bladini (2004) menar att det är betydelsefullt att förskolans ledning fungerar och tar ansvar för 

styrningen av den specialpedagogiska verksamheten. Törnsén och Ärlestig (2014) menar att i vilken 

verksamhet ledaren än befinner sig i, anser en del att det viktigaste är att ha sakkunskaper om och 

erfarenhet av den verksamhet ledaren ansvarar för. När det gäller förskola och skola kan dessa 

sakkunskaper exempelvis vara sakkunskap om ledaruppdraget, om hur lärande går till samt om 

administration. Vidare innebär detta en god kännedom om förskolans och skolans huvuduppdrag samt 

att ledaren helst har erfarenhet från förskollärar- eller läraryrket. Andra menar dock att det viktigaste 

att inneha är ledarskapskunskap och att en talangfull ledare kan leda oavsett organisation eller 

verksamhetsområde. Vidare anser Törnsén och Ärlestig att det i förskolechefers och rektorers 

ledarskap handlar om påverkansfaktorer, från globala till lokala. Det vill säga från 

läroplansformuleringar och internationella överenskommelser till huvudmannens direktiv och 

styrning. Allt detta utgör förutsättningar för förskolecheferna och rektorerna som, enligt författarna, 

dels kan upplevas som möjligheter men även som begränsningar. Enligt författarna är det pedagogiska 

ledarskapet den viktigaste delen i förskolechefens arbete. De menar vidare att det grundläggande syftet 

med förskolechefens pedagogiska ledarskap är barns lärande och för att det ska lyckas behövs ett 

ledarskap där även förskolechefen och personalen lär. Det i sin tur, anser författarna, ställer krav på 

kvalitet på förskolan som lärmiljö, på enskilda pedagoger, arbetslag, förskolan som organisation och 

inte minst på förskolechefen som pedagogisk ledare (Törnsén & Ärlestig, 2014). Precis som Törnsén 

och Ärlestig anser Ivarson Alm (2013) att det numera är otvivelaktigt att förskolans ledningsansvarige 

bör ha kunskap om förskolans verksamhet. Detta för att förskolans personal ska få stöd av en ledare 
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som innehar relevant kunskap och erfarenhet, vilket författaren anser är ett stort framsteg för 

förskolans personal. 

Styrdokumenten beskriver förskolechefens nationella roll och i de allmänna råden lyfts förskolechefen 

fram tydligare än i skollagen och läroplanen. Törnsén och Ärlestig (2014) menar att i och med 

användandet av uttryck som exempelvis ”skapa förutsättningar för”, ”se till”, ”utforma” och 

”tydliggöra” bäddar detta för utförliga rekommendationer inom olika ansvarsområden. Hur mycket 

kan dock en förskolechef påverka hur verksamheten styrs? Författarna talar om en undersökning som 

genomfördes bland landets kommuner år 2009 av Skolverket. I undersökningen svarar 99 procent av 

kommunerna att rektorerna helt eller delvis har befogenhet över vilka personer som anställs; 96 

procent att rektorerna har befogenhet över vilken typ av tjänster som tillsätts samt att 88 procent av 

rektorerna har befogenhet över antalet tjänster som tillsätts. Med hjälp av dessa uppgifter menar 

författarna att rektorn har stort inflytande på beslut inom den inre organisationen. I motsats till detta 

hänvisar Törnsén och Ärlestig till Nihlfors och Johanssons forskning som visat att endast ett litet antal 

rektorer anser att rektor har möjlighet att påverka de nämndbeslut som rör den egna skolan (Törnsén & 

Ärlestig, 2014). 

 

Ledarskap och inkludering 

Björck-Åkesson (2014) och Palla (2011) skriver om inklusion och inkluderande pedagogik och anser 

att dessa är viktiga begrepp inom specialpedagogiken. Björck-Åkesson menar att det handlar om att 

vara delaktig i skolsituationen, både fysiskt och socialt, vilket även gäller i förskolan. Författaren 

hänvisar till Världshälsoorganisationens internationella klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (WHO 2001, 2007) där delaktighet är ett grundläggande begrepp och 

definieras som ”att vara involverad i sin livssituation”. För ett barn i förskoleåldern innebär det att 

vara aktiv, engagerad och att kunna bestämma själv över sin vardagssituation på ett åldersadekvat sätt. 

Enligt Björck-Åkesson är speciella förskolor för barn i behov av särskilt stöd ovanligt i Sverige, 

däremot finns förskolor med flera barn i behov av särskilt stöd i samma grupp. Den fysiska 

inkluderingen är således inte något problem, begreppet delaktighet är mer relaterat till den sociala 

delen av inklusion. Författaren menar att även om ett barn är fysiskt närvarande i förskolan 

tillsammans med andra barn, är det inte givet att barnets delaktighet i det som händer i förskolan är 

tillräcklig (Björck-Åkesson, 2014). Palla (2011) anser att förskolans verksamhet har i större grad varit 

inkluderande än vad grundskolans verksamhet har varit. Författaren menar vidare att förskolan som 

institution är yngre än grundskolan och har traditionellt varit en mer förenande verksamhet där 

särlösningar har tillhört undantagen. 

I sin artikel har Garner och Forbes (2013) utfört en enkätstudie bestående av slumpvist utvalda 

skolledare i Australien, både i specialskolor och i allmänna skolor, vilken inkluderar rektorer från alla 

delar av det australiensiska skolsystemet. Studien bygger på författarnas antagande att skolledare anser 

det lika viktigt att både vara undervisningsledare och chef. Även Garner och Forbes menar att för att 

en skolledare ska bli framgångsrik i arbetet med barn i behov av särskilt stöd krävs det att rektorn 

innehar goda pedagogiska kunskaper och en klar förståelse för barns olika utvecklingssteg. Vidare 

menar författarna att ämnet har aktualiserats mer på utvecklingsagendan i många länder runtom i 

världen. Trots detta anser Garner och Forbes att det har skrivits relativt lite om rektors roll i arbetet 

med att ge elever i behov av särskilt stöd tillgång till sitt lärande. Författarna menar dock att det på 

senare tid har skett en ökning av litteratur som ger information om på vilka sätt skolledare hanterar sin 

roll när det sker en övergång till mer inkluderande arbetssätt i skolorna. I sin slutsats anser Garner och 
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Forbes att deras småskaliga studie ger ett stöd för att medan en del skolledare effektivt kan bemöta 

utmaningar och möjligheter för en inkluderande undervisning, verkar ämnet för andra skolledare vara 

en stor källa till spänningar. Författarna menar att studiens resultat speglar hur det ser ut även 

internationellt, att det finns skolledare i många länder som arbetar hårt för en inkludering och bra 

resultat hos eleverna. De anser vidare att dessa spänningar är särskilt tydliga nu när elevers resultat allt 

oftare jämförs internationellt. Cobb (2015) uttrycker i sin artikel att om rektorer värnar om inklusion, 

engagemang och samverkan i sitt ledarskap och för vidare dessa värderingar till övrig personal, 

kommer detta inte bara att berika den specialpedagogiska verksamheten utan hela skolan. 

 

Specialpedagogens uppdrag  

I början av 1960-talet skapades den första nationella speciallärarutbildningen, dock arbetade de färdiga 

speciallärarna endast i skolan, förskolan hade på vissa håll enbart resurspedagoger som stöd i 

verksamheten. I mitten av 1980-talet och framåt skapades resurspedagogtjänster på många förskolor 

runt om i landet, vilka fungerade som ett specialpedagogiskt stöd i verksamheten. 

Resurspedagogerna var förskollärare och fritidspedagoger med mångårig erfarenhet och de arbetade 

med att utföra samtal med pedagogerna på förskolan eller direkt med barnen. Stödinsatserna kom i stor 

utsträckning att bli först och främst riktad mot pedagogerna och deras yrkesutövande vilket resulterade 

i att resurspedagogerna tidigt fick genomföra handledning (Siljehag, 2010). 

År 1986 startade en utredning vilken mynnade ut i regeringens proposition 1988/1989:4. 

Propositionen blev grunden till det nya specialpedagogprogrammet som startades upp hösten 1990 och 

ersatte den gamla speciallärarutbildningen. Specialpedagogexamen kunde tas med fyra olika 

inriktningar: mot utvecklingsstörning, mot synskada, mot dövhet eller hörselskada samt mot 

komplicerad inlärningssituation (Bladini, 2004). Förutom kraven inom respektive ovanstående 

specialområden, skulle studenterna nu även tillskansa sig de kunskaper och förhållningssätt som 

medför kompetens för att kunna undervisa, handleda och ge pedagogisk rådgivning till personal inom 

barnomsorg, skola, vuxenutbildning och rehabilitering. Utbildningen innefattade från och med nu även 

en uppsatsskrivning om 10 poäng. (Högskoleverket, 2006). 

Utbildningen för specialpedagoger innehöll många förändringar jämfört med den nedlagda 

speciallärarutbildningen. Till skillnad från speciallärarens arbetssätt som oftast riktade sig direkt mot 

särskilda barn fastställdes att specialpedagogen skulle arbeta på tre nivåer, individ-, grupp-, och 

organisationsnivå. Ytterligare förändring var att specialpedagogutbildningen skulle leda till 

kompetenser i att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete samt i att handleda lärare. Det angavs dock ej 

någon djupare förklaring om vad handledning innebar (Bladini, 2004). 

Vid 1990-talets slut blev Skolverket tillsynsmyndighet och förskolan kom att lyda under 

utbildningsdepartementet. I en av de sista rapporterna från Socialstyrelsen beskrevs det att det blivit 

svårare för pedagogerna att få tid för den handledning och reflektion som krävdes för att kunna 

verkställa handlingsplanerna för barnen i behov av särskilt stöd (Siljehag, 2010). 

Vi denna tid kom Lärarutbildningskommittén med en rapport om lärarutbildningen och hur den kunde 

förnyas (SOU, 1999:63). I rapporten ingick även förslag till ett förändrat specialpedagogprogram då 

kommittén ansåg att det fanns ett stort behov av generell och grundläggande specialpedagogisk 

kompetens och att det fordrades lärare med specialpedagogisk examen, det vill säga specialpedagoger, 

inom förskolan och skolan. Kommittén poängterade att det var mycket viktigt att förskolans behov av 
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specialpedagogisk kompetens uppmärksammades på de olika lärosätena runt om i landet, när 

inriktningarna/specialiseringarna inom specialpedagogiken och specialpedagogprogrammet skulle 

utvecklas. Författarna ansåg vidare att specialpedagoger ofta fick lösa särskiljande problematik genom 

att undervisa de barn som ansågs vara i behov av särskilt stöd. Lärarutbildningskommittén (SOU 

1999:63) ansåg att detta berodde bland annat på djupt rotade vanor och föreställningar om de 

specialpedagogiska insatserna. Enligt kommittén krävdes en förändring som innebär att 

specialpedagogerna arbetar närmare skolans ledning och med att undanröja de hinder och svårigheter 

som kan uppstå i de olika lärandemiljöerna: 

Specialpedagogens överordnade uppgift är att identifiera och undanröja faktorer i undervisnings- 

lärandemiljöerna som orsakar att elever får svårigheter. Det medför att specialpedagogen knyts 

närmare skolans ledning, får en mera utpräglad funktion som kvalificerad samtalspartner i det 

pedagogiska arbetet på skolan och tar ansvar för det övergripande specialpedagogiska arbetet. 

(SOU 1999:63, s. 202) 

Det nya förslaget att specialpedagogen skulle undanröja hinder och svårigheter, innebar att 

specialpedagogens professionalitet utvidgades och detta medförde krav på kompetens inom 

handledning, rådgivning samt konsultation (Sahlin, 2010). Punkten om handledning omformulerades 

sedan delvis i Lärarutbildningskommitténs förslag på examensbeskrivning, till att specialpedagogen 

ska inneha kompetens för att kunna ”utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, 

elever, föräldrar i pedagogiska frågor” (SFS 2007:638, s. 208). Bladini (2004) menar att i och med 

omformuleringen försköts specialpedagogens funktion som handledare från handledning till 

kvalificerat samtalspartnerskap. 

 

Handledning som begrepp 

Bladini (2004) har gjort en studie vars fokus var specialpedagogers handledningssamtal med 

pedagoger, med ett riktat intresse mot bland annat samtalens innehåll. Syftet var att undersöka hur elva 

specialpedagoger redogjorde för och genomförde handledning med pedagoger i förskola och skola. 

Bladini menar att begreppet handledning är ett komplext fenomen och problematiskt, då det kan ha 

olika innebörder i olika sammanhang. Handledning kan sägas handla om lärandet och utvecklingen 

hos den handledde och ses ofta som ett led i dess professionella utveckling. I sin studie belyser Bladini 

specialpedagogernas svårigheter i att beskriva begreppet handledning och hon menar att det kan ses 

som ett exempel på avsaknad av ett yrkesspråk hos specialpedagogerna. Författaren menar vidare att 

även om specialpedagogens handledande funktion har förflyttats från handledning till kvalificerat 

samtalspartnerskap, saknas det en precisering av begreppet i officiella dokument. Bladini anser att det 

handledande uppdragets innebörd är oklart och att det i sin tur ger specialpedagogen relativt 

vidsträckta tolkningsmöjligheter när det gäller att formulera handledningsuppdraget, både för sig själv 

och för andra.  

Även Sahlin (2005) pekar på det otydliga i begreppet handledning genom att referera till 

examensordningens definition ”kvalificerade samtal”. Författaren menar att på grund av att uttrycket ej 

preciseras närmare i examensordningen, blir det därmed upp till varje lärosäte att göra en egen 

definition av begreppet. 
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Handledningens innehåll och syfte 

Syftet med Ahlefeld Nissers (2009) studie var att beskriva möjligheten att genomföra deliberativa 

samtal mellan specialpedagog och bland andra kollegor. Dessa samtal innebär att de medverkande 

lyssnar på varandras åsikter och att alla får komma till tals. Författaren menar att det bör ges möjlighet 

för alla pedagoger i förskola och skola att arbeta med dessa kvalificerade pedagogiska 

samtalsprocesser. I Bladinis (2004) studie kom fokus i dessa samtal, som författaren benämner 

handledning, att handla om barnen och pedagogerna. Vidare menar Bladini att det yttersta syftet med 

dessa samtal var att förbättra barnens situation. 

Enligt Ahlberg (2007a) kan ett betydande inslag i handledningen också vara reflektion. Ett 

reflekterande samtal erbjuder lärarna en möjlighet att reflektera över sin egen yrkespraktik, och då är 

det viktigt med öppenhet och flexibilitet. Därför ska reflektionen helst ske i arbetslaget eller kollegor 

som deltar i ett utvecklingsarbete. Ahlberg menar vidare att den reflekterande läraren strävar efter ett 

meningsskapande och en problemförståelse och undersöker olika sätt att förstå situationen. 

När det gäller just handledning visade Skolverkets rapport (2004) att det fått ett stort genomslag hos 

pedagogerna i förskolan när det gällde deras arbete med barn i behov av stöd. Flertalet av de 

medverkande i undersökningen var nöjda med den insatsen. I motsats till Skolverkets rapport 

beskriver dock Sandberg och Norling (2009) att det brister i både handledning från stödteam och i 

förskoleverksamhetens samarbete med habilitering. Författarna hänvisar till studier de har gjort med 

hjälp av ett forskningsprojekt vid namn ”Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan – generellt och specifikt” (PEGS). Resultatet i de utförda studierna visar enligt Sandberg och 

Norling att personalen menar att möjligheten att få handledning är betydelsefull för dem i deras arbete. 

Vidare anser författarna att kontinuerlig kompetensutveckling och handledning är en viktig faktor för 

att säkerställa kvalitén i förskolan av flera anledningar. Bland annat genom att ökad kompetens kring 

barn i behov av stöd hos personalen generellt sett ökar möjligheterna att det enskilda barnet får det 

stöd det behöver. 

Sahlin (2005) pekar på hinder, men även möjligheter, när det gäller handledning som ett pedagogiskt 

verktyg. Vidare anser Sahlin att de diskursiva hindren är störst. Det vill säga de normer som anser att 

speciallärarens uppdrag, precis som lärarens, är att ta hand om och undervisa elever. Sahlin menar att 

om fokus riktas mot lärande och handledningen prioriteras av lärarna själva, öppnas chanser till ett 

perspektivskifte. Det vill säga att fokus styrs från brister hos eleven till den egna professionella 

delaktigheten. 

 

Teoretiska perspektiv 

Traditionellt och alternativt perspektiv 

Enligt Nilholm (2005) brukar den specialpedagogiska forskningen delas in i två huvudsakliga 

perspektiv. Det ena är ett mer traditionellt/kategoriskt perspektiv med grunder i psykologi och medicin 

och det andra är ett mer alternativt/relationellt perspektiv med accentuering på olika sociala faktorers 

betydelse för svårigheter i skolan. I det traditionella perspektivet är det dominerande att 

svårigheten/problemet anses finnas hos individen medan det centrala i det alternativa perspektivet är 

att svårigheten/problemet snarare anses finnas i individens omgivning och miljö. Inom det traditionella 

perspektivet ses barnet som problembäraren, barn med behov av särskilt stöd, och lösningarna är ofta 
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segregerande med undervisning i enskild grupp som ett exempel. Det alternativa perspektivet 

förespråkar däremot miljön runtomkring som problembärare, barn i behov av särskilt stöd, och här 

föredras inkluderande lösningar där exempelvis lärmiljön förändras. Enligt Nilholm kan dessa 

grundläggande perspektiv användas för att få översikt över ett ämne eller område. Han refererar till 

Emanuelsson m.fl. vilka menar att denna tudelning kan ses som ”idealtyper”. Detta innebär att den 

renodlar dragen i empiriforskningen men behöver inte finnas i ren form i faktiska forskningsprojekt. 

Dessutom, menar författarna, att de flesta projekt snarast hamnar mellan dessa idealtyper. 

Tudelningens funktion blir således att göra teoretiska ställningar tydliga, som sedan kan användas för 

att bättre förstå ett forskningsprojekt (Nilholm, 2005). Göransson m.fl. (2015) menar också att dessa 

perspektiv har betydelse för vilken kunskap som anses relevant för de yrken som ger 

specialpedagogiskt stöd samt även hur dessa yrkesroller utarbetas och tillämpas. Vidare anser 

författarna att perspektiven kan ha betydelse för vilka metoder specialpedagoger och speciallärare 

förväntas använda när det gäller att urskilja och arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Dilemmaperspektiv 

Nilholm nämner även ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet. Han hänvisar till Dyson och 

Millward vilka menar att ett utbildningssystem dels ska ge alla barn en likvärdig utbildning men ändå 

anpassa undervisningen efter barns olika förmågor, egenskaper och erfarenheter (Nilholm, 2005). 

Perspektivet utgår alltså från, enligt Nilholm (Persson, 2007), ”föreställningen att varje 

utbildningssystem står inför ett antal olösliga dilemman men som kräver dess aktörers 

ställningstaganden” (s. 60). Ahlberg (2007b) vidareutvecklar och menar att dilemman uppstår då 

skolans ideologiska uppdrag ställs inför den dagliga verksamheten och ett framträdande antagande är 

att vårt utbildningssystem möter vissa väsentliga dilemman. Dilemman som egentligen inte går att lösa 

men finns inbyggda i utbildningssystemet och i skolans värld. 
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Metod 

Enligt Hartman (2004) karakteriseras en kvalitativ undersökning av att man ”försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (s. 273). Vilket i denna studie innebär att jag har 

försökt att förstå hur det specialpedagogiska stödet ser ut på olika förskolor ur en förskolechefs 

synvinkel. Hur ser förskolecheferna på samarbetet med specialpedagogen? Anser förskolecheferna att 

det specialpedagogiska stödet är tillräckligt? Upplever de några dilemman/svårigheter? 

Till skillnad från i den kvantitativa undersökningen där man försöker besvara frågorna ”hur mycket” 

och ”hur många” försöker man, enligt Hartman, i en kvalitativ undersökning istället få en förståelse för 

hur andra människor upplever sig själva och den situation de befinner sig i. 

Vidare menar författaren att grunderna i den kvalitativa metodteorin kan återfinnas inom 

vetenskapsteorin och då först och främst inom hermeneutiken. Hermeneutiken är läran om hur det går 

till att få förståelse för människors livsvärld och den förståelsen kan nås genom tolkning. Hur det går 

till och hur man ska gå tillväga för att genomföra tolkningen på ett vetenskapligt sätt, det är 

hermeneutikens område. Hartman beskriver hur hermeneutiken kan vara, dels som en beskrivning av 

den psykologiska processen som leder till förståelse dels som en teori om hur man rättfärdigar en 

tolkning. I det sistnämnda fallet kan man använda den hermeneutiska cirkeln för att beskriva hur 

rättfärdigandet går till: 

Varje tolkning vi gör av ett beteende måste rättfärdigas. Vi rättfärdigar en tolkning av ett 

observerat beteende med hänvisning till vår helhetsuppfattning om personen. Vi får då även ny 

information, som används för att rättfärdiga en ny helhetsuppfattning om personen. Denna 

används sedan för att rättfärdiga vår tolkning av ytterligare beteende vi observerar, osv. 

(Hartman 2004, sid. 275) 

Författaren menar dock att hermeneutiken inte är direkt möjlig att tillämpa när man skall göra en 

undersökning, han anser att den är för allmän för att man ska kunna få vägledning i det praktiska 

arbetet. Vidare menar Hartman att det är därför det han kallar kvalitativ metod behövs. Enligt honom 

ger den mer exakta regler för hur forskaren ska gå tillväga och dessa regler ger en garanti i att 

hermeneutikens krav på vetenskaplighet blir uppfyllda. Den kvalitativa undersökningen måste alltså 

rättfärdigas, det vill säga att om frågan om varför man gör undersökningen på ett visst sätt ställs, ska 

undersökningens utformning kunna rättfärdigas. 

Själva undersökningen kan genomföras på olika sätt, Hartman beskriver två sorters 

forskningsprocesser; den analytiska induktionen samt den interaktiva induktionen. I den interaktiva 

induktionen sker insamlingen av data och analysen växelvis medan den analytiska induktionen innebär 

att forskaren undviker teoretiserande under tiden datainsamlingen pågår. Detta för att man inte vill, 

medvetet eller omedvetet, påverka de som intervjuas. Först efter att datainsamlandet är avslutat 

påbörjas analysen av materialet. Jag har i denna studie medvetet försökt undvika att analysera och 

skapa uppfattningar under tiden datainsamlingen pågick, utan först efter avslutat datainsamlande 

påbörjades en materialanalys. Hartman nämner dock att man självklart inte alltid arbetar på det ena 

eller andra sättet utan att det snarare är två idéer som forskaren kan utgå ifrån och som kan ändras för 

att passa just den undersökning som utförs. Att det är två schabloner som var och en kan varieras på 

många olika sätt (Hartman, 2004). 



15 

 

Backman (2008) menar att det kvalitativa perspektivet är ett alternativ till det traditionella 

perspektivet. Författaren framhåller att enligt det traditionella perspektivet separeras individen från 

omvärlden, det vill säga, den blir som en åskådare eller betraktare av en objektiv omvärld. I det 

kvalitativa perspektivet däremot, ingår individen i och är en del av en subjektiv omvärld. Intresset 

inriktas mer mot individen och man ställer frågan om hur individen tolkar och utformar sin verklighet, 

istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut. Backman menar vidare att i den kvalitativa 

metoden är det logiskt att människan, oftast i samspel med andra människor, är det väsentliga 

redskapet och att forskaren ”finns nu nära det studerade objektet och ingår ibland själv som en del i 

metoden och bildar en subjekt-subjekt-relation” (s.54). I denna studie innebär detta att informanterna, 

subjekten, har intervjuats ute på sina respektive arbetsplatser, och som medsamtalare har jag också 

varit en del i metoden. 

Studiens deltagare/urval 

Syftet var att få förskolechefernas syn på specialpedagogens roll i förskolan och materialet består 

således av intervjuer med sex stycken förskolechefer i tre olika kommuner. Tre förskolechefer är 

anställda inom samma kommun, med den skillnaden att den tredje förskolechefen har ansvar för en 

privatägd förskola medan de övriga två arbetar inom kommunägda förskoleenheter. En annan 

förskolechef arbetar i en annan kommun för ett privat företag med ansvar för tre stycken förskolor. De 

övriga förskolecheferna arbetar i en tredje kommun, en av dem i en kommunägd förskola och en annan 

i en privatägd förskola. 

Urvalet av informanter skedde genom ett målinriktat/målstyrt urval, det vill säga att personer valdes ut 

som ansågs kunna bidra med relevanta svar för att få underlag till uppsatsen, i detta fall förskolechefer. 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt att göra det målstyrda urvalet i fler än ett steg (Bryman 2011). 

Detta innebar att det första steget i urvalsprocessen bestod av sökning av kontaktinformation till olika 

förskolor på respektive kommuns hemsida. Nästa urvalssteg innefattade en liten kartläggning över 

förskolechefer i kommunerna som sedan kontaktades via mail. Totalt mailades ett missivbrev (bilaga 

2) ut till 25 stycken olika förskolechefer i tre stycken olika kommuner. Detta mynnade ut i nio stycken 

positiva svar från förskolechefer som kunde ställa upp, de sex första som hörde av sig blev de som 

kom att intervjuas. Till dessa sex förskolechefer skickades sedan frågeområden (bilaga 1) innan 

intervjuerna för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun. Anledningen till detta förfarande var 

att förskolecheferna hade uttryckt att de hade mycket att göra, men ändå kunde tänka sig att ställa upp. 

Genomförande 

Valet av metod föll på halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att frågorna inte var helt färdiga när 

intervjuerna genomfördes och att informanterna hade stora möjligheter i att själva bestämma vad de 

skulle prata om. Den kvalitativa intervjun är ganska fri men det är ändå viktigt med god förberedelse 

och att inte låta samtalet vika av alltför mycket från huvudämnet som det ska samtalas om. Därför är 

intervjuguiden ett utmärkt verktyg där man tar upp de frågeområden som samtalet ska beröra 

(Hartman, 2004). Bryman (2011) kallar denna intervjumetod för semistrukturerade intervjuer och även 

han menar att intervjuaren använder sig av en intervjuguide. Vidare menar författaren att intervjuaren 

som utför kvalitativ forskning kan avvika i ganska stor utsträckning från intervjuguiden, genom att till 

exempel ställa frågor som uppföljning på det informanten sagt och att inte följa samma frågeordning i 



16 

 

alla intervjuer. Intervjuprocessen är således flexibel och tonvikten ligger på att få fram det som 

informanten anser viktigt inom det område intervjun handlar om (Bryman, 2011). 

Intervjuerna utfördes i respektive förskolechefs arbetsrum/kontor, vilket upplevdes som positivt då 

förskolecheferna verkade avslappnade och bekväma med situationen. Under intervjuerna användes en 

intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden innehöll några frågeområden kring ämnet, liknande de som 

skickades till informanterna, och var en hjälp för mig att hålla kvar samtalet inom det 

specialpedagogiska området. Eftersom jag var ute efter att försöka skapa en förståelse för den livsvärld 

informanterna befann sig i och hur de uppfattade det specialpedagogiska stödet och samarbetet på just 

deras arbetsplatser utformades öppna frågor i intervjuguiden: 

Hur ser tillgången till specialpedagogisk handledning ut på förskolan/förskolorna? 

Hur ser specialpedagogens arbetsbeskrivning ut? Om det inte finns någon arbetsbeskrivning, hur får 

specialpedagogen reda på förväntningarna från ledningen. På vilket sätt formas det specialpedagogiska 

uppdraget? 

Är specialpedagogen involverad i förskolans/enhetens ledning och i så fall hur? Hur redogör specialpedagogen 

för de specialpedagogiska frågor/svårigheter/möjligheter som finns i barngrupperna? 

Vilka olika typer av resurser kan specialpedagogen använda sig av, kan ni beskriva hur dessa ser ut? 

Finns det tid för dokumentation och fortbildning, plats (för specialpedagogen) för att bidra med 

kompetensutveckling i organisationen, t.ex. vid studiedagar.  

Lojaliteten gentemot ledning/styrande kontra barnens bästa, uppstår det några svårigheter? 

Behovet av att använda intervjuguidens alla frågor varierade mellan intervjuerna och inte någon gång 

användes samtliga frågor i en intervju. Detta eftersom informanterna tilläts tala relativt fritt för att 

försöka få fram det som de ansåg vara betydelsefullt. Under intervjuerna har även tystnaden använts. 

Genom att ge pauser under samtalet får informanten tid till att reflektera kring det som nyss sagts, för 

att sedan själv bryta tystnaden med mer information som informanten vill ha sagt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Widerberg (2002) menar att det är en helt annan situation att intervjua ledare än att intervjua anställda, 

hon anser att man bör ha tänkt igenom sitt egna förhållningssätt till makt ”och hur man tänkt hantera 

den ’omvända’ maktrelation som båda parter i allmänhet föreställer sig att en sådan intervju är” (s. 

112). Med detta i åtanke valdes ett professionellt förhållningssätt, det vill säga att inte vara för privat i 

ordvalen men ändå försöka vara lite mänsklig, att inte vara alltför stel och proper. 

Databearbetning 

Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av ljudinspelare, detta för att chansen att få med 

informanternas exakta ordval och uttryck är större än om jag endast hade fört anteckningar. Under 

transkriberingen av intervjuerna, i råmaterialet, skrevs även ljud som till exempel ”mmm” och när 

informanten skrattade. 

En publicering av repetitiva ordagranna och osammanhängande utskrifter av intervjuer kan medföra 

att det blir en oetisk stigmatisering av informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke 

är informanternas talspråk förändrat till skriftspråk i resultatet. För att påvisa eventuella betoningar 

som informanterna gjorde på en del ord utmärks dessa ord i kursiv stil. 
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I analyseringen av det insamlade datamaterialet användes ett empirinära förhållningssätt, vilket 

innebär sökande efter olika begrepp i det empiriska materialet som sedan grupperades ihop till olika 

teman (Widerberg, 2002). Dessa begrepp blev handledning, ekonomi, kompetensutveckling, stöd, 

observationer, ledarskap, samtal, samarbete samt tillgänglighet. I nästa steg sorterades begreppen och 

delades in i teman, vilka blev samarbete och tillgänglighet, arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt 

ledarskapet. Sedan följde bearbetning av dessa teman med hjälp av de teoretiska perspektiv som 

nämnts tidigare. Detta för att inte bara se det uttalade i empirin utan även det outtalade. Vad är det 

materialet inte talar om? Detta kan vara lika viktigt som det uttalade, ibland ännu viktigare att 

analysera (Widerberg, 2002). 

Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver i sin metodbok att medan två av nyckelbegreppen i den kvantitativa 

forskningen är validitet och reliabilitet är, enligt Guba och Lincoln, tillförlitlighet motsvarande 

begrepp inom den kvalitativa forskningen. Begreppet tillförlitlighet delas sedan in i fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet 

Resultatens trovärdighet innebär att forskningen är säkerställd genom att forskaren har utfört 

forskningen enligt de regler och anvisningar som finns. Under studiens gång har de etiska riktlinjer 

som finns följts och även de akademiska riktlinjer som universitet har informerat om. Trovärdighet 

innebär också att resultaten delges de medverkande, detta för att bekräfta att forskaren har uppfattat de 

medverkandes verklighet på rätt sätt. Att delge de medverkanden resultaten kan med ett annat ord 

kallas för respondentvalidering. Respondentvalidering kan utföras på lite olika sätt, i denna studie har 

den transkriberade intervjun, råmaterialet, skickats till respektive deltagare för godkännande innan 

analysarbetet påbörjades. 

Överförbarhet 

Kvalitativ forskning brukar vanligen innebära en intensiv forskning av en liten grupp då det till 

skillnad från den kvantitativa forskningens bredd, handlar om djup. Detta tenderar i sin tur till att 

kvalitativa resultat har fokus på det unika i sammanhanget samt på en mening hos eller en betydelse av 

det perspektiv av den verklighet som har studerats. Bryman hänvisar återigen till Guba och Lincoln då 

de menar att en utförlig beskrivning av resultatet ger läsaren ”en databas med vars hjälp de kan 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö.” (s. 355). I resultatdelen har det försökt 

återges så detaljerad information som möjligt om vad deltagarna pratade om. Detta för att läsaren ska 

kunna få en bild av hur en förskolechefs tankar kring specialpedagogens roll i förskolan ser ut.  

Pålitlighet 

Enligt Bryman menar Guba och Lincoln att ett granskande synsätt ska antas, vilket enligt Bryman 

innebär att forskningsresultatet innehåller en fullständig beskrivning av forskningsprocessen. Detta 

inbegriper exempelvis problemformulering, val av deltagare, intervjuutskrifter, fältanteckningar samt 

beslut kring analys av datamaterialet. Genom att ha använt och hela tiden bearbetat dessa olika delar i 

forskningsprocessen, har jag kontinuerligt gjort mig själv uppmärksam på innehållet i studien. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Eftersom det inte går att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning innebär detta kriteriet att 

forskaren, med den insikten, försöker säkerställa ett agerande i god tro. Med andra ord ska det vara 

uppenbart att forskaren inte har tillåtit hens personliga värderingar påverka undersökningens utförande 
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samt slutsatser (Bryman, 2011). Även Eliasson (1995) menar att människan inte är kapabel till att vara 

helt objektiv, varken inom forskning eller andra verksamheter. I den kvalitativa forskningen kan vi 

dock ”eftersträva en öppenhet i förhållande till den studerade verkligheten” (s. 119). Detta, i sin tur, 

förutsätter att forskaren försöker vara medveten om och göra de olika uppfattningar som vi har med 

oss in i forskningsarbetet synliga (Eliasson, 1995). Med detta i åtanke har objektivitet försökt att intas, 

speciellt genom att under intervjuerna ej uttala egna åsikter utan låtit informanterna delge sina åsikter 

och tankar. 

Forskningsetiska aspekter 

Genomförandet av en forskningsstudie innebär att det finns etiska riktlinjer som forskaren måste 

känna till och ta ansvar för: 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande är med i studien frivilligt och i och med att 

förskolecheferna svarade positivt på det missivbrev som mailades gick de med på att medverka i 

studien. Dessutom fick förskolecheferna muntligt bekräfta innan intervjun att de var medvetna om att 

de inte behövde medverka om de ej ville. Det kom via mail nekande svar från några chefer och detta 

respekterades genom att ej försöka övertala dem att medverka. Förskolecheferna fick även möjlighet 

att granska råmaterialet från intervjuerna innan resultatet analyserades och uppsatsen färdigställdes.  

Konfidentialitetskravet innebär att privata uppgifter om deltagarna, såsom namn, arbetsplats, och så 

vidare, inte publiceras i den färdiga studien. Detta gjordes tydligt både i missivbreven samt muntligt 

innan intervjuerna började. I den färdiga uppsatsen är förskolecheferna, deras arbetsplatser samt 

kommuner avidentifierade. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information endast får användas i forskningssyfte, ej för 

exempelvis kommersiellt bruk. När uppsatsen är färdig och examinerad kommer ljudinspelningarna 

som gjordes under intervjuerna att raderas och det skrivna materialet kommer inte att skickas vidare. 

Informationskravet innebär att de deltagande ska få information om studiens syfte, vad som förväntas 

av dem samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avböja vidare medverkan. 

Studiens syfte framgår i det missivbrev som skickades till förskolecheferna och det samt de övriga 

punkterna i informationskravet informerade jag om innan intervjun började (Vetenskapsrådet, 2011). 

Även Kvale och Brinkmann (2009) anser att informanterna bör informeras om syftet med den studie 

de ska medverka i samt att det också bör ingå information om konfidentialitet, vem som får tillgång till 

materialet, forskarens publiceringsrätt på delar eller hela intervjun samt en eventuell tillgång till 

råmaterialet. Vidare menar författarna att intervjuaren bör ha en medvetenhet om att 

intervjuforskningens öppenhet och intimitet kan vara förledande och få informanterna att avslöja 

information som de kanske senare ångrar. 

Den information som kom fram i en del av intervjuerna som ansågs ha en alltför personlig prägel och 

inte var relevant för studiens syfte har således sorterats bort i ett tidigt skede av transkriberingsstadiet. 
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Resultat 

I följande del redovisas resultatet från intervjuerna uppdelat i fyra teman: samarbete och 

tillgänglighet, arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt ledarskapet. Efter varje tema finns en kort 

sammanfattning med mina tolkningar. Informanterna består av sex stycken förskolechefer som arbetar 

i tre olika kommuner. I resultattexten beskrivs förskollärare och barnskötare gemensamt med ordet 

”pedagoger”. 

Samarbete och tillgänglighet 

Några förskolechefer har tillgång till specialpedagoger via kommunens resursteam. En förskolechef 

anser att de har ett väl fungerande samarbete men uttrycker dock en tanke om att en specialpedagog 

inom enheten skulle vara bra. ”Klart att det skulle vara jättebra med en specialpedagog som jobbade 

med de förskolorna man har, det skulle ju vara det ultimata. Men det här känns nästan som samma 

sak.” 

En annan förskolechef som har tillgång till specialpedagoger i ett kommunalt resursteam anser även 

hon att teamets specialpedagog ofta är tillgänglig. Även om samarbetet med resursteamet fungerar på 

ett positivt sätt, uttrycker förskolechefen att det definitivt skulle behövas en specialpedagog på 

enheten: 

Sen kan vi ju bestämma själva om vi vill avsätta pengar till att ha en specialpedagog på enheten. 

Det skulle vara ett drömläge. Det skulle vi behöva. Tyvärr så är det ingen prioritering som vi har 

gjort och det handlar ju om pengar.  

Förskolechefen menar att specialpedagogen definitivt skulle behövas på enheten med motiveringen att 

specialpedagogen på så vis skulle få en djupare kunskap om barnen och att förskolechefen anser att det 

finns en hel del barn med större behov. 

En förskolechef har, precis som ovan nämnda, tillgång till specialpedagog via ett resursteam i 

kommunen men hon har även tillgång till specialpedagoger som är anställda inom företaget. 

Förskolechefen menar dock att eftersom samarbetet med kommunens resursteam fungerar positivt och 

de kommer ut i stort sett på en gång, tycker hon att det är bättre att först och främst vända sig till 

specialpedagogerna inom kommunens resursteam, ”för då har man lite det här med skola och förskola 

och så, när barnen försvinner över i skolan”. Förskolechefen framhåller att alla i teamet i allmänhet är 

tillgängliga. När pedagogerna på förskolan anser att det finns behov av en specialpedagog kan de ringa 

till teamet och specialpedagogen kommer till förskolan i stort sett på en gång. Precis som andra 

förskolechefer uttrycker hon dock att det vore bra att ha en specialpedagog på närmare håll: ”Om man 

jobbade i en grupp med flera förskolor, kanske fyra stycken som ligger nära varandra. Att man 

tillsammans hade en specialpedagog, det skulle jag kunna tänka mig”.  

En av förskolecheferna i studien har ett samarbete med en specialpedagog som även arbetar på den 

närliggande skolan. Förskolechefen talade om att deras samarbete ”är fantastiskt” och att 

specialpedagogen är lättillgänglig. Vidare uttrycker förskolechefen att det är ”väldigt lyxigt” att få ha 

ett så nära samarbete med en specialpedagog och att hon anser att ett fungerande samarbete är mycket 

viktigt. 
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Ytterligare en förskolechef har tillgång till en specialpedagog som arbetar inom företaget och anser att 

specialpedagogen är ”väldigt tillgänglig och har möjlighet att komma ut snabbt på plats”. Vidare 

nämner förskolechefen att hon har kännedom om andra förskolor, med andra aktörer, som tar in 

specialpedagoger på konsulttjänst vid behov, men att förskolechefen och hennes kollegor i företaget 

har satsat på att ha en specialpedagog anställd på heltid. Förskolechefen motiverar detta val med att 

specialpedagogen ”känner pedagogerna, som känner barngrupperna, som är hemma hos oss, att det 

inte är ny person”. Vidare berättar förskolechefen att specialpedagogen kan komma till förskolan även 

när hon inte har ett egentligt ärende: 

Bara komma in och, hur har ni det här… Att man skapar goda relationer i arbetslagen och att 

arbetslagen vet att hon finns även om de inte just nu har någonting som de känner att de behöver 

ha hjälp med. Att de vet i alla fall att det är enkelt att få tag i henne. 

Förskolechefen anser att det är en trygghet för pedagogerna att veta att specialpedagogen finns där, 

även om pedagogerna inte har något att ta upp med specialpedagogen just då. 

Till skillnad från andra förskolechefer i studien har en av förskolecheferna ingen tillgång till 

specialpedagog, däremot samarbetar hon med en speciallärare från en närliggande grundskola. 

Förskolechefen anser att samarbetet med specialläraren fungerar på ett positivt sätt men likaså hon 

uttrycker att möjligheten att ha en specialpedagog som har ansvar för några förskolor i närområdet 

skulle vara ”egentligen önskvärt”. 

Tolkning och reflektion 

De förskolechefer som har tillgång till specialpedagoger via resursteam formulerar en önskan om att 

ha en specialpedagog tillgänglig inom enheten, varav en av dem uttrycker att det är av ekonomiska 

skäl att de ej har prioriterat detta. I förskolechefens uttalande står det bland annat att ”vi kan ju 

bestämma själva om vi vill avsätta pengar till att ha en specialpedagog på enheten” och hon beskriver 

den situationen som ett ”drömläge”. I nästa mening säger hon ”tyvärr så är det ingen prioritering som 

vi har gjort och det handlar ju om pengar. Men det skulle behövas, definitivt”. En tolkning här kan 

vara det motsägelsefulla med att förskolechefen först uttrycker en klar åsikt om att det är 

förskolecheferna som bestämmer om de vill budgetera för möjligheten att ha en specialpedagog inom 

enheten. Sedan framhåller förskolechefen direkt efter att det är en prioritering de inte gjort på grund av 

de ekonomiska aspekterna. Vidare kan en tolkning vara att förskolecheferna har ett fungerande och 

mer eller mindre nära samarbete med de specialpedagoger eller speciallärare de erhåller stöd från. 

Stödet sätts in tämligen snabbt efter att de uttryckt behovet till specialpedagogen eller specialläraren. 

Förskolecheferna har en generell vetskap om vad specialpedagogen gör på deras förskolor, däremot 

talar förskolecheferna sparsamt om huruvida de har kännedom om hur det går för de barn som är i 

behov av stöd. Förskolecheferna beskriver att de ibland är med på uppföljningsmöten och 

utvärderingsmöten. I de fall när de inte är det, hur sker återkopplingen kring barnet? 

Arbetsuppgifter 

När det efterfrågades hur specialpedagogernas arbetsbeskrivningar ser ut kunde förskolecheferna inte 

ge ett direkt svar. Några av dem gav en skriftlig arbetsbeskrivning som respektive kommun eller 

företag tillhandahöll medan andra sade sig inte ha kännedom om det ens fanns någon 

arbetsbeskrivning för specialpedagogen. 
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Likheter i tillvägagångssätt 

Förskolecheferna beskriver att om pedagogerna på förskolan har funderingar kring ett barn eller en 

barngrupp tar de kontakt med förskolechefen och därifrån sker kontakten med specialpedagogen på 

lite olika sätt. En av förskolecheferna berättar om att ansökan ska ske skriftligt som hon skriver under, 

medan andra uttrycker att specialpedagogerna kontaktas via telefon, antingen av respektive 

förskolechef eller av pedagogerna själva. Vidare berättar förskolecheferna om att specialpedagogernas 

uppdrag består av att ha möten, enskild eller grupphandledning med pedagogerna, att utföra 

observationer av enskilda barn eller barngrupper, hjälpa pedagogerna med att skriva resursansökningar 

till respektive kommun samt att vara med när utvärderingen av resursansökningarna görs. Under 

handledningen diskuterar pedagogerna och specialpedagogen sig fram till och skriver en 

handlingsplan för barnet eller gruppen och efter en tid träffas de igen för utvärdering. Under tiden 

arbetet kring barnet eller barngruppen pågår sker en regelbunden återkoppling till de berörda 

föräldrarna, dels för att delge information om hur de arbetar och dels för att försöka få föräldrarna 

uppmärksamma på hur det är hemma.  

Specialpedagogen fortsätter sedan att ha regelbunden kontakt med berörda pedagoger för att följa upp 

hur det går och hon hjälper även pedagogerna när de ska skriva ansökningar för resursbelopp från 

kommunen. 

Förskolecheferna uttrycker även liknande tankar om att det är miljön runtomkring och verksamheten 

som ska anpassas efter barnen och inte tvärtom. En av förskolecheferna menar att man exempelvis 

”kan se till att det berörda barnet har lugn och ro i hallen” och en annan av förskolecheferna uttrycker 

att de försöker anpassa innemiljön på förskolorna. Detta menar förskolechefen gagnar inte bara de 

barn som är i behov av särskilt stöd utan även resten av barnen. 

Förskolecheferna beskriver även att också föräldrarna är med på en del möten som specialpedagogen 

och pedagogerna har, detta för att förskolecheferna anser att det är viktigt att föräldrarna är medvetna 

om vad som händer kring deras barn på förskolan. En av förskolecheferna uttrycker det som att ”man 

jobbar runtom det barnet tillsammans.” 

En annan av förskolecheferna uttrycker sina förväntningar på specialpedagogen, ”att de ska hjälpa 

pedagogerna eller barnet i det som barnet har behov av, och kan de inte det vill jag att de ska hänvisa 

oss vidare, till vad vi kan göra.” Denna förskolechef menar också att det faktum att man kan få ett 

skriftligt utlåtande från specialpedagogen, för att lämna vidare till exempelvis skolan, föräldrar och 

BVC, är positivt. 

En av förskolecheferna menar att det är under handledningen som det händer något och att det är 

positivt för pedagogernas yrkesutveckling: ”Det är sådant all personal verkligen behöver!” En annan 

förskolechef menar att det är positivt att specialpedagogen i sina handledningssamtal inte kommer 

med konkreta lösningar utan ventilerar frågor och tankar som uppstått under exempelvis en 

observation. ”Genom att ställa rätt tankar eller funderingar och lägga det till gruppen istället för att 

komma med lösningar. Så kommer de på det själva så småningom.” Förskolechefen menar att det är 

arbetslaget som vet vad som fungerar bäst för just dem och barnen på avdelningen. 

 

Skillnader i tillvägagångssätt 

Några av förskolecheferna redogör dock för ett något skilt tillvägagångssätt när det gäller kontakten 

med specialpedagogen. En av förskolecheferna berättar att deras specialpedagog har en bestämd dag 
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varje vecka då hon besöker förskolan, hon är där olika lång tid under dagen beroende på vilka behov 

som finns just då.  

Och när hon är här, då är det några arbetsuppgifter som hon har planerat tidigare, det kan vara så 

att hon observerar ett barn eller barngruppen. Eller sitter i handledning med pedagogerna, 

antingen enskilt eller i grupp. Ibland sitter hon med mig och med pedagog och med förälder till 

barnet. 

Förarbetet hos pedagogerna kring dessa möten kan, enligt förskolechefen, bestå av att pedagogerna 

först får i uppgift att observera och skriftligt dokumentera den eller de situationer där de känner att de 

behöver stöd. Detta sker i ca fyra veckors tid och pedagogerna skriver löpande. När det gått fyra 

veckor har förskolechefen en genomgång tillsammans med specialpedagogen och pedagogerna, ibland 

även med föräldrarna om de har önskat. Under det mötet ger specialpedagogen exempelvis utmaningar 

och övningar som pedagogerna kan göra tillsammans med barnet. 

En annan av förskolecheferna beskriver att om pedagogerna har funderingar kring ett barn/gruppen 

vänder de sig i första hand till förskolechefen som då ordnar ett möte med dem. På mötet får 

pedagogerna lyfta sina tankar och funderingar och tillsammans gör förskolechefen och pedagogerna en 

handlingsplan. Efter ca sex veckor träffas förskolechefen och pedagogerna igen för utvärdering om hur 

det har gått och om de anser att det behövs görs handlingsplanen om. Efter ytterligare sex veckor 

genomförs ännu ett möte med förskolechefen och pedagogerna. 

Sen när vi har gjort två sådana här omgångar med sex om sex, och vi ändå inte får mera ordning, 

våra kompetenser räcker inte till. Då lyfter jag det till specialläraren och i elevhälsomöte som är 

tillsammans med skolan också. 

Vidare berättar förskolechefen att specialläraren då utför antingen en eller flera observationer och/eller 

har handledning med pedagogerna på berörd avdelning, beroende på hur behovet ser ut. 

En av förskolecheferna beskriver att om pedagogerna uppger att de behöver mer stöd vänder de sig 

först till förskolechefen med sina tankar och hon föreslår då oftast ett möte: 

Jag brukar komma ut och titta lite grann utifrån med de glasögon jag har och mina kunskaper 

och är det så att jag kan rådgöra så gör jag det. Ibland kan jag känna nej, jag vet inte riktigt 

heller vad vi ska göra, då hamnar det hos specialpedagogen. 

Innan detta sker kontaktar förskolechefen berörda föräldrar och försöker få med dem i diskussionen, 

genom exempelvis undringar kring motsvarande situation hemma. Förskolechefen poängterar att det är 

viktigt att ha en dialog med föräldrarna. Vidare berättar förskolechefen att när specialpedagogen 

kommer till förskolan utför hon observationer och/eller har handledning med pedagogerna och i vissa 

fall har specialpedagogen även samtal med berörda föräldrar.  

 

Tolkning och reflektion 

Skriftliga dokument om specialpedagogernas arbetsbeskrivningar emottogs från några förskolechefer 

men i övrigt kunde förskolecheferna ej yttra sig så mycket över hur specialpedagogernas 

arbetsbeskrivningar ser ut. Detta kan tolkas som att förskolecheferna inte är så insatta i hur 

specialpedagogernas arbetsbeskrivningar ser ut och formas. 
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Genomgående i intervjuerna återkommer orden ”handledning” och ”observationer” på ett eller annat 

sätt hos förskolecheferna. En möjlig tolkning kan vara att förskolecheferna anser att handledning och 

observationer är en stor del i specialpedagogens uppdrag runtom på förskolorna.  

Den process som tillämpas när förskolecheferna anser att specialpedagogiskt stöd behövs på förskolan 

ser ungefär likvärdigt ut på de olika förskolorna. Det börjar hos pedagogerna, går vidare till 

förskolechefen, för att sedan landa i det specialpedagogiska stöd som finns tillgängligt, exempelvis 

hos en specialpedagog i ett resursteam. Dock finns det några exempel där specialpedagogerna lyfts in 

först efter en tid där förskolecheferna och pedagogerna tillsammans haft reflektionsmöten kring den 

svårighet som uppstått. Först efter denna tid, exempelvis tolv veckor, lyfts problemet vidare till 

specialpedagog eller speciallärare. Ytterligare ett exempel som skiljs från övriga är den förskola där 

specialpedagogen kommer en bestämd dag varje vecka. Här sker med andra ord ingen sporadisk 

kontakt, specialpedagogen finns till kontinuerligt förfogande. 

 

Kompetensutveckling 

Förskolecheferna anser att den handledning som pedagogerna mottar från specialpedagogerna kan ses 

som en form av kompetensutveckling. Några av förskolecheferna berättar att det resursteam som finns 

inom kommunen även bidrar med kompetensutveckling till pedagoger och elevassistenter. Detta sker 

genom handledning eller utbildning beroende på var behovet finns. Förskolorna får även en 

kurskatalog från teamet där de exempelvis erbjuder TAKK-utbildning (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation) eller utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vidare berättar en av förskolecheferna att pedagogerna på en av avdelningarna har bokat träffar med 

specialpedagogen för att få hjälp med att skriva en resursansökan och sedan vidare för att få hjälp med 

uppföljningen samt utvärderingen. På så vis har arbetslaget, enligt förskolechefen, fått regelbunden 

handledning. 

En annan förskolechef uttrycker att teamets specialpedagoger inte har någon kompetensutveckling för 

pedagogerna på hennes förskola i organiserad form, som exempelvis föreläsningar. Förskolechefen 

menar att resursteamet säkert skulle göra det om hon eller pedagogerna hade frågat efter det men några 

sådana önskemål har varken hon eller pedagogerna på förskolan uttryckt. Förskolechefens syn på att 

handledningen kan ses som kompetensutveckling förklarar hon med att pedagogerna får tips från 

specialpedagogen hur de kan tänka kring barnet när det gäller exempelvis möblering, material och hur 

man bemöter barnet, om detta säger förskolechefen: ”Och det kan man väl se lite som 

kompetensutveckling för den ordinarie personalen och det är väl bra att den ordinarie personalen 

kanske själva kan lösa de problemen de har”. 

En av förskolecheferna beskriver att förutom handledningen är specialpedagogen även med på 

personalmöten när förskolecheferna anser att hennes kunskap behövs och att hon, efter önskemål från 

pedagogerna, var med på en studiedag då hon höll föreläsningar om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Enligt förskolechefen blev den studiedagen mycket givande och hon ser gärna 

att specialpedagogen medverkar fler gånger och bidrar med relevant kunskap. 
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Tolkning och reflektion 

Några förskolechefer anser att det stöd som specialpedagogerna bidrar med genom handledningen kan 

ses som kompetensutveckling hos pedagogerna. En tolkning kan vara att denna beskrivna 

kompetensutveckling anses räcka. I en av kommunerna erbjuder det resursteam som finns, en 

kurskatalog för förskolorna med bland annat kurser som pedagogerna kan genomföra medan 

specialpedagogerna i andra kommuner inte har något uttalat kompetensutvecklingsmaterial att erbjuda. 

En av förskolecheferna menar att specialpedagogen säkert skulle bistå med kompetensutveckling i 

form av exempelvis föreläsning, om förskolechefen eller pedagogerna hade haft önskemål om det. 

 

Ledarskapet 

Förskolecheferna framför att de har ett väl fungerande stöd från respektive arbetsgivare och att de 

menar att de kan få gehör och stöd hos sin arbetsgivare för de behov som finns på respektive förskola.  

Exempelvis beskriver en av förskolecheferna att hon tillsammans med de andra på förskolan kan få 

verksamheten att fungera och att hon inte upplever några svårigheter. Vidare menar denna 

förskolechef att deras rektor har som mål att se till att alla barnen bland annat ska kunna klara av att 

vara med i en grupp, i ett socialt sammanhang. 

En annan av förskolecheferna anser att hon har stöd uppifrån när det gäller det specialpedagogiska 

området men ”sen vill man ju alltid ha mer pengar, visst. Men det är ju inte hon som styr det eller de 

som styr det, för det är ju politiken.” Vidare beskriver förskolechefen att hon uppfattar att det har blivit 

minskade anslag och strängare bedömningar när det gäller resursansökningarna. Exempelvis har de 

fått halverat anslag för ett barn i behov av särskilt stöd som tidigare fått resurs för hela hens vistelsetid. 

En förskolechef menar att hon har arbetsgivarens stöd och anser att det först och främst är 

utomstående instanser, exempelvis habilitering och autismcentra, som ställer orimliga krav. 

Förskolechefen ger ett exempel på att de har fått en extra resurs, men att det är svårt att kunna stötta 

och ge den träning till barnet som de utomstående instanserna kräver, på endast de 15 timmar i veckan 

som de har erhållit i form av en resursperson. Förskolechefen menar att hon och pedagogerna måste 

vara tydliga inför både instanserna och föräldrarna att de kan ge ett visst stöd, men om det krävs mer 

av dem behövs det mer pengar: ”Men utifrån att vi får de här kraven från olika delar måste vi få 

support för det också.” 

En annan av förskolecheferna anser att det ofta handlar om ekonomin och hon menar att det är hon 

som får ha diskussioner med sin arbetsgivare ibland för att faktiskt få exempelvis en resursperson som 

kostar en viss summa, trots att förskolan inte får in de pengarna med hjälp av kommunens 

resurstillägg. 

Denna förskolechef menar vidare att hon ibland anser att kommunen inte har tillit till hennes och 

förskollärarnas kompetenser och utbildning, det vill säga att kommunen inte litar på att hennes och 

förskollärarnas bedömningar är riktiga och relevanta: 

Att när vi säger att det här barnet har särskilda behov och det här barnet behöver särskilt stöd så 

ska man kunna lita på att vi kan göra den bedömningen. Faktiskt! Och inte måste gå hela 

svängen via BUP och andra instanser för att få de här diagnoserna. 
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En annan förskolechef beskriver inte några svårigheter gällande stöd från arbetsgivaren utan snarare 

anser hon att ekonomin utgör hinder för att alla barn i behov av stöd ska kunna få det stöd de behöver. 

Förskolechefen gör ibland bedömningen att det inte finns utrymme i deras budget när det exempelvis 

behövs resurs till ett barn eller en barngrupp i form av ytterligare en person i arbetslaget men 

samtidigt, menar förskolechefen, att hon som förskolechef är ansvarig enligt läroplanen att alla barn 

får det stöd de behöver. Ibland har förskolechefen ändå tagit in en person till i arbetslaget för att hon 

anser att hon måste det och när hon sedan rapporterar skriftligt till företagets nationella chef skriver 

förskolechefen att hon har valt att ändå ta in ytterligare resurs i form av en resursperson. Och eftersom 

nationella chefen och företagets specialpedagoger har regelbundna möten menar förskolechefen att 

nationella chefen på det viset får en förklaring från specialpedagogen och en större förståelse för hur 

det ser ut i verksamheten och att resursen faktiskt behövs: ”Så jag tycker inte att jag har blivit 

ifrågasatt, utan har jag gjort bedömningen att det måste in en person då har det varit ok”. 

Sedan påpekar förskolechefen att hon ibland får försöka hitta andra vägar för att lösa budgetens 

minustecken: ”Sen sitter jag ju och sliter med ett minus ibland, och får försöka hitta andra vägar att 

komma på plus, på sommaren kanske det inte behövs så mycket vikarie så kanske det ändå reder sig.” 

Förskolechefen menar att det finns en ”knepighet” att det står i läroplanen om barns rätt att få stöd och 

att det finns en ekonomi som inte alltid borgar för det stöd som behövs. 

En av förskolecheferna anser att hon inte har upplevt några svårigheter med arbetsgivaren när det 

gäller att utforma verksamheten utifrån barnens bästa. Hon poängterar att hon är tydlig gentemot sin 

chef och ledning, att hon är en ärlig person och att de är medvetna om det. 

 

Tolkning och reflektion 

När förskolecheferna beskriver det stöd de erhåller från sin arbetsgivare tar de upp den ekonomiska 

aspekten, hur den ibland påverkar möjligheten till att kunna sätta in extra resurspersonal eller att det 

trots allt blir ett minus i budgeten ibland för att de anser att, med stöd i läroplanen, barnens behov går 

först. De beskriver dilemman liknande att barnens rätt och förskolans ekonomiska planering inte alltid 

matchar varandra, diskussioner med företaget om de ekonomiska resurserna kontra barnens behov 

samt det faktum att det alltid behövs mer pengar men att det är politiskt styrt. Min tolkning är att 

ledarskapet medför en balansgång och att ett av de stora dilemman som kan uppstå är ekonomin kontra 

politiken. 
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Diskussion 

Syftet och frågeställningarna i denna intervjustudie var att få en beskrivning av det specialpedagogiska 

stödet på förskolorna, hur förskolecheferna beskriver samarbetet med specialpedagogen samt hur det 

specialpedagogiska uppdraget formas på de olika förskolorna. Denna del innehåller först en 

metoddiskussion där jag reflekterar över metoddelen och redovisar etiska reflektioner efter arbetets 

slut och hur arbetet med intervjuerna fungerade. Efter metoddiskussionen följer min diskussion kring 

resultatet där jag lyfter fram och problematiserar några funderingar som uppkommit under analys- och 

reflektionsarbetet. Diskussionen berör några återkommande mönster från resultatdelen, såsom 

specialpedagogiskt stöd, handledning samt resurser/ekonomi. 

 

Metoddiskussion 

Efter reflektion över studien och hur den gick till anses den mest stämma överens med den analytiska 

induktionen. Det har utförts halvstrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide samt att 

informanterna har fått tala relativt fritt under intervjuerna. Studiens syfte och frågeställningar har 

uppnåtts då förskolechefernas redogörelser av specialpedagogernas uppdrag har lyfts fram, och 

samarbetet mellan de två professionerna har beskrivits ur förskolechefernas synvinkel. 

Intervjuguiden var till stor hjälp under intervjuerna, först och främst för att hålla kvar diskussionen 

inom det specialpedagogiska området som studien handlar om. Intervjuerna varade mellan 30 minuter 

och 90 minuter och precis som Widerberg (2002) menar, krävs det mycket stor koncentration och 

närvaro under intervjuerna, en mental trötthet infann sig därför efter varje intervju. Widerberg 

beskriver vidare att hon, några timmar efter sina utförda intervjuer, skrev ut intervjusammandrag som 

senare visade sig vara till stor hjälp under analysarbetet. Författaren anser att det var värt det 

dubbelarbete det innebar att skriva både sammandragen och sedan att skriva ut intervjuerna 

(Widerberg, 2002). Detta är något som borde ha gjorts i denna studie, det hade varit ett värdefullt 

tillskott till datasamlingen. 

Förskolecheferna var kvinnor och efter avslutade intervjuer reflekterades det över om det hade varit 

annorlunda om en eller flera varit män. Hade tolkningarna kring intervjuerna varit annorlunda? På 

vilket sätt i så fall? 

I efterhand kan det reflekteras kring olika informantuppställningar, om intervjuerna exempelvis även 

hade inbegripit slumpmässigt utvalda specialpedagoger. Detta för att få deras syn på sitt uppdrag och 

för att få olika synsätt ställda mot varandra. Ett annat alternativ hade kunnat vara att intervjua de 

specialpedagoger som förskolecheferna samarbetar med. Det hade dock kunnat utmynna i mindre 

ärliga svar från informanterna på grund av lojalitet till varandra eftersom de har ett samarbete. 

 

Etiska reflektioner 

I de missivbrev som skickades till samtliga förskolechefer informerades om Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsprinciper, det vill säga att det inte skulle ske någon publicering som förskolecheferna inte 

hade godkänt. För att säkerställa att förskolechefernas berättelser blev så korrekta som möjligt fick de 

granska råmaterialet innan analysarbetet påbörjades. 
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Detta fungerade mycket bra via mail då det erhölls svar från samtliga informanter med tillåtelsen att 

använda materialet. En av förskolecheferna valde att ändra och ta bort några saker, de övriga godkände 

materialet som det var. 

Under studiens gång har det funnits en medvetenhet om att intervjua människor i en chefsposition kan 

vara problematiskt. Detta på grund av att personer i ledande ställning ibland kan lägga på ett så kallat 

”guldskimmer” runt sin beskrivning. Detta kan de göra för att de ej vill vara illojala mot sin ledning 

genom att säga att verksamheten inte fungerar på ett adekvat sätt. För att få så ärliga svar som möjligt 

poängterades innan intervjuns början att ljudinspelning endast avlyssnas av mig samt att 

personuppgifter, såsom namn, arbetsplats och liknande, ej kommer att redogöras för i den slutliga 

uppsatsen. 

Förskolecheferna hade bitvis svårt att uttala sig om specialpedagogens yrkesfunktion, dock verkade 

det som att de inte ville säga något, utan snarare att förskolecheferna inte hade så pass mycket kunskap 

kring specialpedagogens yrkesutövande att de kunde beskriva vissa detaljer. Detta syns först och 

främst i den del av resultatet där specialpedagogens arbetsuppgifter beskrivs. Under intervjuerna 

efterfrågades specialpedagogernas arbetsbeskrivningar och, istället för beskrivningar från 

förskolecheferna, mottogs dokument från några av dem. Några av förskolecheferna kunde varken ge 

skriftliga dokument eller beskriva hur specialpedagogernas arbetsbeskrivningar ser ut. En möjlig 

tolkning kan vara att förskolecheferna inte har tid att sätta sig in i en annan yrkesprofessions innehåll, 

medan en annan tolkning kan vara att förskolecheferna anser att de har tillräcklig kännedom om 

specialpedagogens uppdrag. 

 

Specialpedagogens uppdrag 

Förskolecheferna hade en tydlig plan kring hur det ska gå till när pedagogerna anser att ett barn eller 

en grupp är i behov av specialpedagogiskt stöd. Några antydde dock att det ibland uppstår svårigheter 

när dessa planer ska sättas i verket, exempelvis på grund av resursansökningar som inte går igenom 

eller att ansökningarna inte genererar tillräckligt med ekonomiska resurser. Samtidigt beskrev 

förskolecheferna hur mycket de försöker skapa förutsättningar för att alla barn ska få det stöd de 

behöver, exempelvis genom att samarbetet med specialpedagogen fungerar väl och att 

specialpedagogen kommer ut relativt snabbt till förskolorna. Många gånger räcker det just med 

specialpedagogens besök, en eller flera gånger. En tolkning kan vara att det är i de fall när nästa steg 

ska tas, steget till resursansökningar, som det uppstår svårigheter. Enligt Ahlberg (2007b) uppstår 

dilemman ofta när verksamhetens ideologiska uppdrag ställs inför den dagliga verksamheten. I 

resultatet kan detta ses i förskolechefernas beskrivningar att det å ena sidan finns det faktum att 

barnet/barnen behöver stöd, å andra sidan att de ekonomiska resursansökningarna inte alltid går att få 

igenom. En av förskolecheferna uttryckte att det i en resursansökan till ett barn som tidigare fått 

ekonomisk resurs för hela sin vistelsetid på förskolan, från och med nu endast får för halva 

vistelsetiden. Förskolechefen antydde att hon inte riktigt förstår varför och verkar lite uppgiven. 

Här uppstår verkligen ett dilemma då förskolechefernas planer i teorin är väl fungerande men ibland i 

praktiken uppstår svårigheter som gör att de, trots goda intentioner, inte får möjligheter att ge allt det 

stöd barnet/barnen är i behov av. 

En annan tolkning från resultatet kan vara att förskolecheferna generellt sett har en god allmän 

kunskap om hur specialpedagogens arbete på förskolorna ser ut. Några av förskolecheferna uttryckte 

att de i vissa fall även finns med på pedagogernas möten med specialpedagogen men sedan? Får 
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förskolecheferna återkoppling från pedagogerna kring barnet/barnen när utvärderingar är gjorda? 

Enligt Skolverket (2013) är det viktigt att kontinuerligt följa upp och utvärdera de specialpedagogiska 

insatserna och detta kopplas samman med det systematiska kvalitetsarbetet som, enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska bedrivas på förskolorna. I och med att förskolecheferna har ett särskilt ansvar för att 

verksamheten ska utformas på ett sätt att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver 

(Skolverket, 2013; SFS 2010:800), är det av största vikt att förskolechefen har en god kunskap om hur 

det specialpedagogiska stödet ser ut och fungerar på förskolorna. 

 

Handledning och kompetensutveckling 

Ett av de mest frekventa orden i studiens resultat är handledning, ibland i kombination med 

observationer, och en tolkning kan vara att många av förskolecheferna ansåg detta vara en av 

specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter. Syftet med samtalen i Bladinis studie (2004) var att de 

skulle vara som ett stöd och bidra till förändring. Precis som Bladinis studieresultat visar kan denna 

studies resultat tolkas som att syftet med den handledning specialpedagogerna har på de olika 

förskolorna är att förbättra barnens vistelse på förskolan, det vill säga fokus på stöd till pedagoger och 

barn. Normell (2002) menar att handledarens uppgift är att underlätta de handleddas arbete, inte att 

utföra det. Alla arbetslag är olika, alla barn och barngrupper är olika och arbetslaget är de som känner 

barnen bäst. Vilket innebär att det är de som kan komma fram till de bästa lösningarna utifrån barnens 

och barngruppens förutsättningar och konstruktion. Normell menar vidare att handledaren ibland kan 

bidra med kunskaper som kan vara till hjälp för de handledda. Det är en viktig balansgång som 

handledaren har, att kunna känna av när ett litet tips kan vara till gagn för de handledda. Även Sahlin 

(2010) nämner att samtalsledaren har ansvar i att bland annat avgöra, med hjälp av sitt eget omdöme, 

om det är lämpligt att ge råd eller inte. Författaren menar vidare att det inte handlar om att som 

samtalsledare få ut sina åsikter utan snarare om att öppna för flera insikter och perspektiv som kan leda 

till nya handlingar. Här kan en koppling dras till att några av förskolecheferna i studien uttryckte att 

det är under handledningstillfällena det händer någonting, att pedagogerna får tillfälle för reflektion 

kring sitt arbetssätt samt beskriver hur handledningen ger pedagogerna möjligheten att själva kunna 

lösa de problem som uppstått.  

Av en del förskolechefer ansågs specialpedagogernas handledning till pedagogerna som en sorts 

kompetensutveckling och förskolecheferna beskrev att det ej sker någon annan sorts specialpedagogisk 

fortbildning, som exempelvis föreläsningar. En möjlig tolkning kan vara att förskolecheferna anser att 

den kompetensutveckling pedagogerna erhåller genom specialpedagogernas handledning är tillräcklig 

för de frågor som finns vad gäller specialpedagogiska området. En av förskolecheferna menade att 

specialpedagogen säkert skulle bistå med kompetensutveckling i form av exempelvis föreläsningar, 

om förskolechefen eller pedagogerna hade haft önskemål om det. Underförstått har de ej uttalat 

önskemål om detta, hur kan detta komma sig? En tolkning kan vara att pedagogerna ej har kännedom 

om att detta alternativ finns. En annan tolkning kan vara precis som ovan, att förskolechefen anser att 

den kompetensutveckling som pedagogerna mottar via handledningen är tillfredsställande. 
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Ledarskap i förskolan 

Det uttalade 

I Sundströms och Ahlströms (2014) studie uttrycker de medverkande rektorerna sina åsikter kring 

stödet från deras huvudmän, vilken överlag befanns vara svagt eller obefintligt. I resultatet av denna 

studie kan det dock tolkas som att förskolecheferna anser tvärtom, att de har ett starkt stöd från sina 

respektive huvudmän och att det får anses vara ett positivt resultat. 

I en möjlig tolkning av studiens resultat och beskrivningar av specialpedagogiskt stöd ligger tonvikten 

på det alternativa perspektivet (Nilholm, 2005), vilket innebär att svårigheten anses finnas i individens 

omvärld och miljö. Exempelvis talade förskolecheferna om att stödet, individuellt eller i grupp, 

tillämpas i gruppen. Detta för att undvika att barn i behov av särskilt stöd plockas ur gruppen för att 

vara någon annanstans. Förskolecheferna ansåg även i många fall att det till exempel är i miljön runt 

barnet som förändring behövs för att barnet som är i behov av stöd ska kunna utvecklas. 

Ekonomi är ett återkommande ord hos förskolecheferna i resultatet och ett stort dilemma verkar vara 

den balansgång förskolecheferna tycks behöva utföra. Skollagen och läroplanen slår fast att barn i 

behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver, medan förskolornas budget inte alltid tillåter detta 

stöd. Några av förskolecheferna beskriver hur resursansökningar blir halverade eller avslagna och att 

de då måste lösa det på ett annat sätt. En tolkning kan vara att det blir ett dilemma där barnens bästa 

kontra politiken ställs mot varandra. Lagar och regler kräver att barnen ska få det stöd de behöver, 

medan politiken i respektive kommun ibland förs på ett sådant sätt att resurser, oftast i form av 

ekonomiska medel, omöjliggörs. Detta gör att förskolecheferna ibland behöver ta beslut liknande en 

av dem i studiens resultat, det vill säga att ändå sätta in resurser trots att förskolans budget inte riktigt 

har utrymme för det. 

I en annan möjlig tolkning kan paralleller dras från de medverkande förskolechefernas situation till de 

rektorer som deltog i Sundströms och Ahlströms (2014) studie. I den studien framkom att de rektorer 

som medverkade uttryckte att ekonomin/budgeten var ett av de mest märkbara kraven och att de 

administrativa kraven ledde till negativ stress. Rektorerna lyfte vidare de konflikter som uppstod 

mellan statliga och kommunala uppdrag, där deras uppfattning var att de kommunala uppdragen styrs 

av inskränkta budgetkrav. Lutz (2009) hänvisar till Gustavsson som problematiserar förhållandet 

mellan pedagogiska mål och ekonomisk styrning. Gustavsson menar att de ekonomiska ramar som 

gäller för skolans verksamhet bland annat bestämmer hur mycket pedagogiskt material varje barn får 

tillgång till samt antalet barn per pedagog. 

Det ekonomiska ansvaret verkar finnas delvis som ett mörkt moln över förskolecheferna i studien, 

ordet ”slita”, som en av förskolecheferna uttrycker det, kan tydas som ett negativt ord. Med hjälp av 

Nilholms (2005) dilemmaperspektiv kan det då tolkas som att så länge som huvudmännens 

budgeteringar är snäva, som förskolecheferna beskriver, kommer problemet med avsaknad av 

ekonomiska medel kontra barnens behov av stöd vara ett dilemma som ej går att lösa. Ett dilemma 

som kan tolkas ur texten är en av förskolechefernas motsägelsefulla uttalande där hon först uttryckte 

att de kan bestämma själva om de vill avsätta pengar för att ha en enhetsbaserad specialpedagog och 

att det skulle behövas. Direkt efter talade förskolechefen om att det, på grund av den ekonomiska 

aspekten, är en prioritering som de inte har gjort. Förskolechefen har här ett dilemma i sitt ledarskap 

där det specialpedagogiska behovet och ekonomin motsätter varandra. 

Min önskan är att en specialpedagog finns i varje förskoleenhet, då jag anser att specialpedagogens 

yrkesroll i allra högsta grad behövs även i förskolans värld. Först och främst för att kunna bli 
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uppmärksam på barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan som i förlängningen kan bädda för en 

mer utvecklande och positiv grundskolevistelse. Men även för förskolepersonalens skull, för att de ska 

erhålla ett kompetent stöd i specialpedagogiska frågor, genom exempelvis handledning. 

 

Det outtalade 

I en analys som bearbetas enligt ett empirinära förhållningssätt (se metoddel) bör även outtalade 

tolkningar lyftas upp, detta kan ibland vara viktigare att belysa än det faktiska som sägs (Widerberg, 

2002). I denna studie beskrev förskolecheferna inget konkret kring deras tankar om inkludering av de 

barn i behov av särskilt stöd som finns runtom på förskolorna. Kan detta bero på att det finns ett 

förgivettagande kring inkludering i förskolan? En tolkning av resultatet kan vara att de åtgärder som 

specialpedagogerna vidtar genererar i att de barn som är i behov av stöd inte tas ur gruppen utan får 

det stöd de behöver inom barngruppens ramar. Med detta tillvägagångssätt behöver inte 

förskolecheferna reflektera över huruvida barnen blir inkluderade i verksamheten eller inte. Kan detta 

att ha att göra med det som bland andra Palla (2011) och Björck-Åkesson (2014) pekar på, att 

förskolan har en tradition av att vara inkluderande. Björck-Åkesson nämner exempelvis att det finns få 

särförskolor i Sverige, i och med detta menar Björck-Åkesson att den fysiska inkluderingen inte är så 

svår att uppnå. Hur se förskolecheferna på den sociala inkluderingen på de medverkande förskolorna i 

studien? I brist på uttalat resonemang från förskolecheferna kring detta kan en tolkning av resultatet 

vara att förskolecheferna inte har någon större kännedom om detta. Några av förskolecheferna 

berättade att de är med vid uppföljningsmöten och utvärderingsmöten ibland. I de fall de inte är det, 

hur får förskolecheferna återkoppling från pedagogerna angående barnens situation? Kan detta vara ett 

outtalat dilemma hos förskolecheferna? Å ena sidan att de är ansvariga för att specialpedagogiska 

insatser sätts in där det behövs, men att de samtidigt ej har så pass god kännedom om huruvida stödet 

gör att barnen utvecklas, som läroplanen förordar. 

 

Förslag till vidare forskning 

Som jag nämner i metoddiskussionen kan en ingång till vidare forskning kring ämnet vara att även 

utföra intervjustudier med specialpedagoger kring deras uppdrag. Specialpedagogernas beskrivningar 

kan sedan ställas bredvid förskolechefernas för att på så sätt kunna upptäcka likheter och skillnader 

mellan de olika professionernas uppfattningar kring det specialpedagogiska stödet i förskolan. Ett 

annat forskningsuppslag med anknytning till ovanstående studie kan exempelvis vara att undersöka 

förskolechefers syn på inkludering i förskolan.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

o Hur ser tillgången till specialpedagogisk handledning ut på förskolan/förskolorna? Finns det 

någon specialpedagog? 

o Hur ser specialpedagogens arbetsbeskrivning ut? Om det inte finns någon arbetsbeskrivning, 

hur får specialpedagogen reda på förväntningarna från ledningen. På vilket sätt formas det 

specialpedagogiska uppdraget? 

o Är specialpedagogen involverad i förskolans/enhetens ledning och i så fall hur? 

Hur redogör specialpedagogen för de specialpedagogiska frågor/svårigheter/möjligheter som 

finns i barngrupperna? 

o Vilka olika typer av resurser kan specialpedagogen använda sig av, kan ni beskriva hur dessa 

ser ut? 

Exempelvis teamverksamheter, andra professioner, ekonomiska resurser, nätverk, habilitering, 

mm. 

Finns det tid för dokumentation och fortbildning, plats (för specialpedagogen) för att bidra 

med kompetensutveckling i organisationen, t.ex. vid studiedagar.  

o Lojaliteten gentemot ledning/styrande kontra barnens bästa, uppstår det några svårigheter? 

 



 

Bilaga 2 
 

Missivbrev 
 

 

Hej >namn<, 

Mitt namn är Jenny Eklöf och jag går sista terminen på specialpedagogprogrammet på Stockholms 

Universitet. 

Vi ska under våren skriva ett avslutande examensarbete på avancerad nivå, med inriktning mot ett 

specialpedagogiskt kunskapsområde. 

Under utbildningens gång har jag kommit att särskilt intressera mig för frågor som rör samverkan 

mellan förskolan och specialpedagoger. Jag önskar ta del av förskolans lednings erfarenheter av hur 

förskolans stöd i olika former kan ges och bidra till verksamhetens kvalitet, med avsikt att med 

uppsatsen kunna tillföra angelägen kunskap inom området. 

Det skulle vara av stort värde att få intervjua dig i egenskap av förskolechef för >enhetens/förskolans 

namn<. 

Vetenskapsrådets publikation (Vetenskapsrådet 2011) informerar om forskningsetiska principer vad 

gäller samtycke och nyttjande. Detta innebär att jag inte kommer att skriva ut några namn eller något 

annat som kan bidra till att identifiera vem som intervjuats. Ljudinspelningen jag hoppas få göra under 

intervjun kommer ej att spelas upp för någon annan än mig. 

Ni kommer att få granska utskriften av intervjun med avsikt att göra eventuella tillägg eller 

strykningar, innan uppsatsen lämnas in.  

Jag är tacksam för återkoppling från Er så snart som möjligt. 

Med Vänlig Hälsning 

Jenny Eklöf 

Mobilnummer 

Mailadress 
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