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Sammanfattning	  

	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger samarbetar med 

varandra i förskolans verksamhet kring barn i behov av särskilt stöd. Vi vill även öka 

kunskapen om hur de ser på den egna och den andres yrkesroll. 

 

För att ta reda på detta utförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Totalt 

åtta enskilda intervjuer med fyra pedagoger och fyra specialpedagoger genomfördes. 

Intervjuerna genomfördes ute på förskolorna samt på specialpedagogernas arbetsplatser, 

utspridda i två olika län i Mellansverige. 

 

Vårt resultat visar på att samarbetet är bra mellan pedagoger och specialpedagoger och att de 

anser att det finns möjligheter för båda att bidra med egen kunskap och specifika kompetens. 

Resultatet visar även att det finns svårigheter som gör att samarbetet brister mellan dem, att 

samarbetet formas av samhälleliga faktorer som till exempel tidsbrist, stora barngrupper samt 

oklarhet kring arbetsuppgifter. 

 

Nyckelord: förskola, pedagoger, specialpedagog, samarbete, yrkesroll.  

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de pedagoger och specialpedagoger som ville ställa upp i vår 

studie. Vi vill även tacka vår handledare Hans Larsson. Utan er hade denna uppsats inte blivit 

skriven! 
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1.	  Inledning	  
 

Alla barn är olika och har olika behov. Detta kan ses som en självklarhet, men ändå kan det 

uppstå problematiska situationer i förskolans vardag. ”Varje kommun har en riksomfattande 

skyldighet att ordna en plats på en förskola för alla barn. Barn med funktionshinder har rätt till 

en plats i förskolan precis som barn som har en typisk utveckling” (Ylvén & Wilder 2009, s 

252). Ett av förskolans styrdokument är läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010. Där beskrivs 

bland annat förskolans uppdrag och arbetslagets arbete med riktlinjer för att nå verksamhetens 

mål. Ett av uppdragen för förskolan är att:  

 
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar” (Lpfö 98/2010, s 5).  
 

Förskolans verksamhet ska med andra ord anpassas till alla barn, utifrån barnens 

förutsättningar. Det är förskolans ansvar att utforma stöd för barn som är i behov av detta. En 

av de riktlinjer vi vill uppmärksamma gällande arbetslaget är att de ska ”samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 

de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Lpfö 98/2010, s 11).  
 

Citaten lyfter barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd i sin utveckling. Då vi 

benämner barn i behov av särskilt stöd i vår studie menar vi barn som av någon orsak behöver 

stöd i förskolan. Barnens stödbehov kan bero på allt från fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar till att barnet kan vara oroligt eller utåtagerande.  I studiens inledning 

nämns funktionshinder, funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter samt koncentrations-

svårigheter. Begreppet barn i behov av särskilt stöd kommer i studien användas oberoende av 

behovets utformning. 

 

Praktiskt taget alla barn går i förskola idag och barn med funktionsnedsättning går i samma 

barngrupper som sina jämnåriga kamrater. Då grupperna blir allt större ökar kraven på 

pedagogernas profession, då de ska kunna ge barn med funktionsnedsättningar rätt stöd och 

bidra till barnets delaktighet i förskolan. Detta i enlighet med läroplanens (Lpfö 98/2010) mål 

att bilda helhet kring omsorg, fostran och lärande för alla barn. I många fall har pedagogerna 

varken erfarenhet eller kunskap om barn med olika funktionsnedsättningar (Brodin & 
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Lindstrand 2009). Då träningsuppgifter från andra professionella ombeds att utföras i 

förskolans vardag kan det upplevas som att krav ställs och fler arbetsuppgifter skapas för 

pedagogerna (Ottosson 2009). Jane Brodin och Peg Lindstrand (2009) hänvisar till Johansson 

och Pramling Samuelsson som anser att detta blir problematiskt då pedagogerna måste 

fokusera på dels det kollektiva och dels på varje barns individuella behov.  

 

Eva Björck-Åkesson (2009) menar att det oftast är grundskolan som är i fokus inom 

specialpedagogiken. Gunilla Lindqvist (2011) hänvisar till Ainscow som visar på att det anses 

vara individuella brister hos barnet som är förklaringen till skolproblem. Hur skolan hanterar 

dessa skolrelaterade problem och eventuella brister i organisationen belyses till mindre del. 

Inga-Lill Vernersson (2007) beskriver att det har skett en ökning av elever inom den svenska 

skolan som har behov av stöd, många barn har läs- och skrivsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. Skolverket (2008) lyfter i en utvärdering av förskolan att antalet 

barn i behov av särskilt stöd upplevs ha ökat även inom förskolan. Vi är därför genuint 

nyfikna och intresserade på hur förskoleverksamheten som helhet med olika 

yrkesprofessioner tillsammans kan möta alla barns olika behov, då detta inte tidigare 

undersökts. 

 

I förskolan talas det sällan om specialpedagogik, förutom pedagogers möjligheter att få 

rådgivning av specialpedagoger från kommunala resursteam eller habilitering. Linda Palla 

(2011) anser att förskolans tradition skiljer sig från grundskolans gällande särskiljande av 

elever och specialundervisning. Hon menar att förskolans verksamhet historiskt sätt varit mer 

inkluderande än grundskolans. Agneta Simeonsdotter Svensson (2009) lyfter fram att 

förskolan har en tradition av att se kompetens hos alla barn utifrån deras förutsättningar. 

Författaren hänvisar till Simmons-Christensson som menar att bristperspektivet, att lägga 

brister på det individuella barnet, inte är en vanlig företeelse inom förskolans verksamhet. 

Lindqvist (2011) lyfter att pedagoger och rektorer i förskolan istället anser att gruppen med 

barn och pedagoger som helhet är det viktigaste. Specialpedagogens uppgift har i förskolan 

till största del inneburit ett arbete med pedagogers attityder och arbetssätt kring barn i behov 

av särskilt stöd. Björck-Åkesson (2009) hänvisar till Lillvist som hävdar att detta medför att 

pedagoger ute på förskolorna utför specialpedagogiska insatser på olika vis. 

  
Förskolan ska, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som ställts upp för den pedagogiska 

verksamheten. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 
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ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta 

innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 

därför inte ska fördelas lika (Lpfö 98/2010, s 5). 

 

Läroplanen för förskolan lyfter att alla förskolor är olika och även barnen som vistas där, 

därmed kan inte alla verksamheter få samma resurser. Förskolorna arbetar efter att nå uppsatta 

mål men utifrån olika förutsättningar.  

 

I den litteratur som vi behandlat beskrivs hur de olika yrkesgrupperna inom skola och förskola 

anser att arbetet kring barn i behov av särskilt stöd ska fördelas dem emellan, en beskrivning 

över vem som ska göra vad. Vi har främst tagit del av forskning genom avhandlingar och 

rapporter, men för att finna mer kunskap om specialpedagogik har vi även använt oss av 

andrahandskällor. Utifrån sökning av tidigare forskning i olika databaser ser vi att det 

existerar en kunskapslucka kring samarbetet mellan pedagog och specialpedagog i förskolan. 

Vad ett gemensamt arbete kan innebära, inte endast vad var och en bör utföra inom sin 

yrkesprofession.  

 

Vi vill undersöka hur pedagoger och specialpedagoger inom förskolan ser på sin egen 

yrkesroll i relation till den andres yrkesroll. Exempelvis hur pedagoger respektive 

specialpedagoger anser att de kan arbeta inkluderande utifrån sin kompetens. Ett argument 

varför detta är viktigt är att förskolan tillhör utbildningssystemet och är starten på det 

livslånga lärandet för alla barn (Björck-Åkesson 2009). Dessutom saknas det forskning om 

specialpedagogens roll i förskolan.  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  

Vår studies syfte är att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger beskriver sitt 

samarbete kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. För att kunna besvara vårt syfte har 

vi formulerat följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver pedagoger och specialpedagoger sin egen samt den andres yrkesroll i 

förskolan? 

 

2. Vilka möjligheter och svårigheter beskriver pedagoger och specialpedagoger kring 

samarbetet i förskolan? 

 

	  

1.2	  Avgränsning	  
	  
Vi har i vår studie avgränsat oss till att utgå från forskning som handlar om svensk förskola 

och specialpedagogik. Detta för att yrkesrollen specialpedagog inte ser likadan ut i alla länder, 

samt finns kopplad till förskola. Vi har även valt att inte fokusera på förälderns roll i 

samarbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Detta för att studien inte ska bli alltför 

omfattande.  

 

 

1.3	  Disposition	  
	  
I kapitel två presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt och de centrala begrepp som vi valt att 

använda vid analysarbetet. I kapitel tre förankrar vi vår studie i tidigare forskning om 

specialpedagogens yrkesroll och samarbete inom förskola och skola. I kapitel fyra redovisar 

vi studiens metod, urval, genomförande samt hur vi har gått tillväga då vi bearbetat vår 

empiri. Etiska överväganden presenteras även i detta kapitel. Studiens resultat och analys 

presenteras i kapitel fem där vi redogör för pedagogers och specialpedagogers samarbete i 

förskolan utifrån verksamhetsteoretiska perspektiv och våra centrala begrepp. I kapitel sex 

kommer vi knyta ihop säcken genom att diskutera metod och resultat. 
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2.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  och	  centrala	  begrepp	  
 
Vi kommer i detta kapitel presentera det teoretiska ramverk vi valt. Vi kommer att redogöra 

för verksamhetsteorin och dess uppkomst samt teorins olika begrepp. Dessa begrepp är 

verksamhet, behov, motiv, känslor och handlingar. Avslutningsvis kommer vi definiera 

begreppet samarbete som har stor betydelse för vår studie. 

	  

2.1	  Verksamhetsteori	  
	  

Vid vår första kategorisering och kodning av insamlad empiri fann vi begrepp som samarbete, 

kompetens, mål och tid som mest framträdande och betydelsefulla för vår studie. Då 

ytterligare bearbetning av empirin genomfördes gav den oss ett större perspektiv kring 

samarbete. Gun-Marie Wetso (2006) lyfter att verksamhetsteori vid analys inte ska begränsa 

materialets framställning, utan användas för att synliggöra den kunskap som finns men som 

inte upptäcks vid en första granskning. För att försöka finna samband har vi i vår studie valt 

att använda verksamhetsteori som teoretisk ram vid analys av vår empiri.  

 

Karin Alnervik (2013) hänvisar till Engeström som redogör för hur att en verksamhet växer 

fram ur samhälleliga utvecklade behov. Förskolan som institution har utvecklats ur ett socialt, 

politiskt och pedagogiskt behov. Verksamhetsteori försöker även beskriva hur människor 

utvecklar olika verksamhetssystem för att kunna samverka med varandra i samhället. Hans 

Knutagård (2003) beskriver verksamhetsteorin som en ”teoretisk referensram som kan bygga 

broar mellan olika yrkesgrupper” (s 19). Denna referensram anser han ger möjligheter för 

praktiker och teoretiker att se till ett helhetsperspektiv i de komplexa och mångfacetterade 

situationer som människan stöter på i livet. Wetso (2006) beskriver att verksamhetsteorin kan 

användas som redskap för att beskriva hur mål ska kunna förverkligas. Trots att redskapen 

ständigt förändras och verksamhetens motiv och behov förändras, ska verksamheten nå 

målen.  

 

2.1.1	  Verksamhetsteorins	  uppkomst	  
	  

Knutagård (2003) lyfter att det är Karl Marx som definierade begreppet verksamhet. Marx 

beskrev verksamhet vara av materiell karaktär och därigenom ansåg han människan vara en 

skapande individ som ger form åt sitt liv genom arbete. Han hävdade att människan inte 
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kunde ses som en produkt formad av yttre förhållanden, utan menade istället att dessa 

förhållanden kunde påverkas och förändras av människan. Marx ansåg utifrån detta att inte 

endast samhället påverkar människan utan även att människan påverkar samhället. Det är 

detta ömsesidiga förhållande mellan individ och samhälle som kom att prägla 

verksamhetsteorin. Marx menar att verksamheter alltid samverkar och inom dessa sker 

ständig individuell och kollektiv verksamhet. Samverkan mellan det individuella och det 

kollektiva kräver kommunikation (Knutagård 2003). Om vi ser till vår studie, som är kopplad 

till förskolan, tolkar vi det som att kommunikation och samarbete är viktigt för att hålla ihop 

verksamheter. 

 

Knutagård (2003) beskriver att Lev Vygotskij, Alexander Luria och Aleksej Leontiev 

vidareutvecklade Karl Marx tankar om verksamheter och kan ses som upphovsmän till den 

kulturhistoriska teorin, som i dag benämns som den kulturhistoriska verksamhetsteorin. Dock 

kan varken Vygotskij, Luria, Leontiev anses vara skapare av verksamhetsteorin utan de ska 

snarare ses som viktiga personer för vidareutvecklandet av teorin. 

	  	  	  

2.1.2	  Verksamhet	  
	  

Knutagård (2003) menar att verksamhetsteorins människosyn ser människan som ett subjekt, 

en aktivt handlande individ. En människas individuella handlingar kan inte ses som en 

verksamhet, då verksamhet bygger på mänskligt arbete i samverkan. Då individen utför flera 

handlingar skapas en verksamhet. Begreppet verksamhet inom verksamhetsteorin beskrivs 

vara aktiviteter som människan är verksam i, inom många olika områden och arenor, under 

dagen. Som verksamheter nämns till exempel fritidsaktiviteter, arbete och familj. Människans 

verksamheter existerar inte utan mening och mål. Människors verksamheter förändras 

ständigt, byter funktion och verksamheterna som uppkommer ställer nya krav men erbjuder 

även möjligheter (Knutagård 2003). I vår studie innebär begreppet verksamhet både förskolan 

som institution samt pedagogens och specialpedagogens yrken. I och med att förskolan som 

verksamhet förändras, så förändras även villkoren för pedagogens yrkesroll. 

	  
2.1.3	  Behov	  	  
	  

Knutagård (2003) menar att omvärlden och samhället förändras i en ständig process och 

skapar nya krav och behov hos individen, vilka i sin tur påverkar till förändringar i samhället 

och omvärlden. Inte endast behov inräknas i denna påverkan utan även människans alla andra 
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egenskaper, till exempel kompetens och färdigheter. Kompetens är ett behov som människan 

har gemensamt. Samhörighet är ett grundläggande behov hos människan. Författaren lyfter att 

behov alltid är förbundet med behovsobjekt. Behovsobjekt förklarar han som att människan 

alltid är i behov av någonting, och ett behovsobjekt är något som uppfattas användbart för att 

tillgodose behovet. Då det är en människa som är behovsobjektet, benämns den relationen 

inom verksamhetsteorin som subjekt-subjekt-förhållande utifrån de båda människorna. 

   	  

2.1.4	  Motiv	  
	  

Verksamheter är, som vi tidigare nämnt, uppbyggda av handlingar. Handlingar skapas av ett 

behov och det är här motiv kommer in. Motiv är det som ger mening till dessa handlingar och 

är anledningen till att verksamheter existerar. Människans handlingar kan vara olika 

målinriktade. Knutagård (2003) hänvisar till Schütz som lyfter två olika motiv som han anser 

vara grundläggande hos alla individer. Dessa är för-att-motiv och därför-att-motiv. Om en 

individ vill uppnå ett mål eller undgå att något ska ske i framtiden, har individen ett för-att-

motiv. Om individen handlar utifrån egna tidigare erfarenheter utgörs handlingen av ett 

därför-att-motiv. Knutagård (2003) anser att människans görande oskiljaktigt omges av den 

kontext som alla människor är en del av. Han hänvisar till Roger Säljö som lyfter att den 

fysiska kontexten är miljön där handlingen eller verksamheten genomförs. Säljö menar att 

omgivningen och samhällets infrastruktur även tillhör den fysiska kontexten.  

	  

2.1.5	  	  Känslor	  och	  handlingar	  

	  

Verksamhetsteoretiker menar att känslor och behov skapas hos människan genom deltagande 

i samhälleliga och kollektiva verksamheter. Inom verksamhetsteori är handlingar och känslor 

nära sammanlänkade. När individen utför handlingar för att tillfredsställa sina behov 

utvecklas känsla parallellt. Människans känslor uppstår i en ömsesidig påverkan av människa 

och miljön. Människor är varandras behovsobjekt och i mänskliga relationer laddar vi 

varandra med olika känslor (Knutagård 2003). 
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2.2	  Samarbete	  
	  

Inom förskolan arbetar pedagoger tillsammans i arbetslag. Specialpedagoger arbetar även de i 

arbetslag eller team, tillsammans med till exempel psykolog, talpedagog, sjuksköterska. Dessa 

olika yrkesgrupper samarbetar i sin tur i olika konstellationer inom förskolan, exempelvis 

pedagog och specialpedagog. För att beskriva dessa människors handlande tillsammans kan 

dels samarbete, dels samverkan användas som begrepp. Ingela Thylefors (2007) definierar 

begreppet samarbete som att människor arbetar för att nå ett gemensamt mål. Genom att delge 

varandra sin kunskap och även utifrån gemensamma resurser samarbeta för att lösa problem 

som uppstår. Enligt Inge Johansson (1999) menar Månsson att ett samarbete innebär att det 

existerar äkta känslomässiga personliga relationer samt att det involverar de som ingår i det på 

ett personligt plan. Vidare beskriver Månsson att samarbete ställer krav på att båda parter är 

aktiva. Om en av parterna är passiv existerar inget samarbete. Hon menar därför att begreppet 

samarbete är processinriktat och innebär arbete mot gemensamt mål. Johansson (1999) lyfter 

att de som ingår i samarbetet måste vara eniga om när arbetet ska ske och inte, samt i vilka 

situationer, då han hävdar att inte allt kan ske i samarbete. 

   

Samarbete och samverkan som begrepp är komplexa och går i varandra men vi har i vår 

studie valt att använda oss av begreppet samarbete, då samverkan mer beskriver gemensamma 

handlingar mellan olika institutioner eller organisationer (Thylefors 2007). 
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3.	  Tidigare	  forskning	  
	  

Vi kommer här att sammanfatta vad forskare tidigare skrivit inom specialpedagogik i 

förskolan. Vi har sökt forskning via databaserna ERIC Ebsco, DiVA och Nordic Base of 

Early Childhood Education and Care. Sökord vi använt oss av och kombinerat är: samarbete, 

samverkan, förskola, specialpedagog*. Då vi använde oss av dessa sökord fann vi forskning 

som berörde ämnet, men som inte fullt ut beskrev vårt intresseområde. Vi har även inom 

dessa databaser använt oss av engelska sökord för att bredda sökområdet: SENCO, 

cooperation, preschool, special support. De engelska sökorden resulterade i engelska rapporter 

skrivna av svenska forskare om den svenska förskolan, men även forskning kring skolan i 

andra länder som inte kändes relevanta för vårt område. På samtliga av dessa databaser har vi 

använt oss av samtliga sökord. Vi fick lov att utöka vårt forskningsområde till att även söka 

forskning inom skola, då forskning om specialpedagogik och samarbete mellan olika 

yrkesgrupper inom förskolan inte existerar i någon större omfattning.  

 

 

3.1	  Tidigare	  forskning	  om	  samarbete	  
	  

Tidigare forskning inom skolan visar att det har stor betydelse hur den specialpedagogiska 

kompetensen används. C.J.W. Meijer (2001) lyfter i sin avhandling flera faktorer som gynnar 

ett inkluderande arbetssätt inom skolan. Bland annat att som lärare få stöd från sina kollegor, 

specialpedagog eller speciallärare, rektor eller andra professionella. Han menar att samarbete 

mellan dessa professioner behöver samordnas och planeras väl för att gynna utvecklingen hos 

barn i behov av särskilt stöd. Girma Berhanu och Bertil Gustafsson (2009) lyfter det flera 

forskare betonar, nämligen; att pedagogers kunskaper och erfarenheter visat sig ha stor 

betydelse för undervisningskvalité och funktionshindrade barns deltagande i aktiviteter i 

skolan. Gunilla Lindqvist (2011) framhåller utifrån sin studie att i tidigare nationell och 

internationell forskning poängteras vikten av lärarkompetens, lärarförväntningar och 

organisering av undervisningen för barns resultat i skolan. Detta kan sannolikt även appliceras 

på förskolans verksamhet. 

 

Gunilla Lindqvists (2013) studie syftar till att redogöra för olika yrkesgrupper inom förskola 

och skola, och hur de ser på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. I studien ingår 

yrkesgrupperna förskollärare, klasslärare, förskolechefer, rektorer, assistenter, special-
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pedagoger och speciallärare, inom en svensk kommun. Lindqvist (2013) använde sig av en 

kvantitativ metod och genomförde två enkätundersökningar för kartläggning av en hel 

kommun. Som teoretisk utgångspunkt har hon använt sig av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, som innebär att det är människans verklighetsuppfattning som avgör hur den 

väljer att handla. Lindqvist (2013) redovisar i sitt resultat att svaren skiljer sig åt mellan 

förskolan och skolans olika lärarprofessioner, på frågan om vilken yrkesroll som ska ha störst 

inflytande kring barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare anser sig som enda grupp ha det 

största pedagogiska inflytandet kring barn i behov av särskilt stöd. Detta skiljer sig från 

skolan, där majoriteten av lärarna anser att speciallärare och specialpedagoger ska ha det 

största pedagogiska inflytandet och därmed ”äga” pedagogiken kring barn i behov av särskilt 

stöd.  

 

Linda Palla (2011) presenterar i sin avhandling, vilken bygger på insamlad empiri i form av 

protokoll från handledningssamtal mellan pedagoger och specialpedagoger, hur bilden av 

barnet uttrycks genom tal och text. Hennes syfte är att synliggöra hur styrning av barn och 

deras beteende formuleras inom förskolan som diskursiv praktik i specialpedagogiska 

sammanhang. I hennes resultat redogörs för att pedagoger i förskolan ofta kopplar in 

specialpedagoger då barns beteenden oroar, förbryllar eller utmanar dem och verksamheten. 

 

Anette Sandberg och Lisbeth Ottosson (2010) beskriver i sin artikel föräldrars, förskollärares 

och andra professionellas erfarenheter av samarbete kring barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. De har genomfört en kvalitativ intervjustudie, där de lyfter erfarenheter, 

möjligheter och hinder för samarbete. Bland annat belyser de att förskollärare ofta saknar 

erfarenhet från sin utbildning gällande samarbete. Dessutom framkommer att kunskapen och 

motivationen för att ge det extra stöd som barn i behov behöver varierar mellan olika 

förskolor. Författarna menar att förskollärare ibland kan uppleva att höga krav ställs på dem 

från andra professionella. Detta upplevs främst då de förväntas utföra träning med barn i 

behov av särskilt stöd, som inte ingår i förskolans vardagliga verksamhet. 

 

Robert Thornbergs (2009) rapport Ett resursteams samverkan med skola, elever och 

föräldrar- förtjänster, hinder och utmaningar syftar till att undersöka och redogöra för 

rektorers, resursteam, lärares, elevers samt föräldrars uppfattningar, om vad som främjar eller 

stjälper en framgångsrik samverkan, med positiv utveckling för eleven, inom skolan. 

Forskaren har för att få reda på detta använt sig av kvalitativa intervjuer med olika 
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fokusgrupper. Dessa fokusgrupper baseras på lärare och rektorer samt ett resursteam, 

bestående av fyra personer, som utgör en egen fokusgrupp. Elever och föräldrar intervjuades 

enskilt. För att analysera empirin använder han sig av grounded theory med komparativ 

analys. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver att grounded theory, som på 

svenska benämns grundad teori, innebär att forskaren utgår från empiri istället för en 

förutbestämd teori. Resultatet som Thornberg (2009) presenterar lyfter de deltagandes 

uppfattningar om vad som gynnar och missgynnar samverkan kring eleverna. Forskaren lyfter 

bland annat att särskilda insatser inom flera områden behövs för att nå en framgångsrik 

samverkan. Att de olika professionskulturer som lärare och resursteam utgör, skapar barriärer 

mellan de olika professionerna och hindrar samverkan. En större förförståelse hos de olika 

yrkesgrupperna för vad en mångprofessionell samverkan innebär, innan samarbetet tar sin 

början, förhindrar orealistiska förväntningar på de övriga yrkesprofessionerna. Ömsesidig 

respekt och öppen kommunikation mellan de olika parterna ses som en förutsättning för en 

framgångsrik samverkan (Thornberg 2009). Denna studie ligger i linje med vårt intresse, som 

bland annat handlar om hur olika professionskulturer samverkar kring till exempel barn i 

behov av särskilt stöd. 

	  
	  

3.2	  Specialpedagogens	  yrkesroll	  	  

 

Kerstin Åman (2006) har genom en innesluten fallstudiedesign undersökt samspelet i samtal 

genom att observera tre fokusgrupper, innehållande olika yrkesgrupper verksamma inom 

barn- och ungdomshabiliteringen. Hennes främsta intresse är kvalitativt, med inriktning på 

hur samtalet mellan deltagarna uttrycker uppfattningar om deras yrkeskompetens. 

Avhandlingen kan enligt författaren ses som en sociokulturell studie av en, av samhället 

skapad, verksamhet. Samtalen i fokusgrupperna är meningsskapande för deltagarna och får 

dem att reflektera över sin egen och andras yrkesprofessioner. 

 

Audrey Malmgren Hansen (2002) visar i sin avhandling hur yrkesidentiteten förändras efter 

specialpedagogexamen. Att det ofta ges otillräckliga resurser för att kunna agera flexibelt och 

sätta barnet i centrum. De politiska intentionerna är inte alltid så framgångsrika. Syftet med 

avhandlingen är att undersöka specialpedagogens upplevelser av en specialpedagogisk 

verksamhet och hur den formas och deras upplevelser av en förändringsprocess över tid. En 
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etnografisk studie där forskaren följt pedagogerna genom specialpedagogisk utbildning och ut 

i yrkesverksamhet. Malmgren Hansen (2002) har tagit hjälp av Giddens struktureringsteori 

vid analys av sitt empiriska material i form av enkätsvar, texter och offentliga dokument. 

Hennes resultat visar att specialpedagogerna i början av sin utbildning har förväntningar på att 

få arbeta med undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Deras syn på yrkesrollen 

förändras under utbildningen och då de kommer ut i arbetslivet är de inställda på att få arbeta 

som handledare till lärare, istället för som specialpedagog få undervisa elever i behov av extra 

stöd. 

 

Detta i likhet med vad Birgitta Lansheim (2010) vill visa med sin studie. Syftet är att låta 

specialpedagoger själva beskriva ett inifrånperspektiv på hur de förstår sitt uppdrag och vad 

det innebär att utbilda sig till specialpedagog. Lansheim (2010) belyser även hur 

specialpedagoger tänker om barns olikheter och de ställningstaganden de ställs inför i sin 

yrkesroll. Författaren använder sig av en narrativ ansats, dels genom kvalitativa intervjuer och 

dels genom skriftliga utsagor i form av dagböcker, för att kunna synliggöra människors 

livshistorier. Resultatet visar att det finns en osäkerhet kring vad uppdraget specialpedagog 

konkret innebär. I deras kommande yrke kommer arbetsuppgifterna präglas av de tidigare 

erfarenheter, verksamheter samt yrkesroller de haft. Dessa får stor betydelse för vilken 

förförståelse man som blivande specialpedagog har med sig. Samtliga i studien menar att de 

sätter arbetet nära barnen/eleverna främst. Även denna studie ligger nära en av våra 

forskningsfrågor, nämligen vad specialpedagogens yrkesroll innebär.  

 

 

3.3	  Sammanfattning	  
	   
Lindqvist (2011), Palla (2011), Sandberg och Ottosson (2010, Thornberg (2009) beskriver 

alla i sina studier, olika samarbeten inom förskola och skola kring barn i behov av särskilt 

stöd. De lyfter vad som främjar eller stjälper samverkan, hur olika yrkesgrupper ser på 

pedagogens eller specialpedagogens yrkesroll, när en specialpedagog anses behövas inom 

förskolans verksamhet. 

 

Åman (2006), Malmgren Hansen (2002), Lansheim (2010) lyfter specialpedagogens syn på 

den egna yrkesrollen, bland annat hur den under pågående utbildning förändras men också att 

osäkerhet existerar då det gäller vad yrkesrollen konkret innebär. 
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Det studierna inte presenterar är ett samarbete beskrivet från två håll, exempelvis hur 

pedagogen ser på specialpedagogens yrkesroll och vice versa, hur de ser på varandras 

kompetens samt hur de beskriver samarbetet inom en förskola. Vi vill med denna studie bidra 

med ytterligare en pusselbit till det komplexa området specialpedagogik, i förskolan.    

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

 

. 
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4.	  Metod	  
	  
I denna metoddel beskriver vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi redogör för vårt 

metodval, urval, genomförande samt hur vi samlat in vår empiri. Även hur bearbetning och 

analys genomförts och till sist redovisas etiska överväganden. 

 

 

4.1	  Metodval	  
 

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi i vår studie valt en kvalitativ 

forskningsmetod. Pål Repstad (2007) hävdar att den kvalitativa metoden kännetecknas av att 

den går på djupet, att man som forskare studerar en specifik miljö i sin helhet med dess olika 

nyanser. Vi ansåg den kvalitativa metoden vara lämplig för vår studie då vi på djupet ville 

undersöka hur några personer inom två olika yrkesroller uppfattar sin egen samt den andras 

yrkesroll, även hur de ser på samarbetet i förskolans miljö. Martyn Denscombe (2009) lyfter 

fram att teorier och metoder inom kvalitativ forskning ofta växer fram under studiens gång. 

Han hävdar därmed att teorier inte i förväg bör fastslås. Även Robert K. Yin (2013) lyfter att 

kvalitativ forskning ofta använder sig av ett induktivt förhållningssätt genom att gå in i 

forskningsprocessen utan teorier. Liksom Yin (2013) beskriver ville vi utföra vår studie utan 

förbestämda teorier och förutfattade meningar kring ämnet. Vi har därför valt att genom ett 

induktivt förhållningssätt genomföra en kvalitativ studie med intervju som 

datainsamlingsmetod.  

 

4.2	  Datainsamling	  
 

4.2.1	  Intervju	  
	  
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar att syftet med en kvalitativ intervjustudie 

är att kunna få en djupare förståelse av den levda vardagen utifrån den intervjuade personens 

perspektiv. De hävdar att, om man som forskare vill få reda på hur olika människor uppfattar 

sitt liv och sin värld, bör samtala med dessa människor och ställa frågor. De menar att vi 

genom att samtala lär känna varandra och att detta möjliggör att få kunskap om den andre 

personens känslor, förhållningssätt och erfarenheter. Vi valde utifrån vårt syfte att genomföra 

intervjuer då vi ville få reda på respondenternas olika beskrivningar av samarbete, yrkesroll 
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och erfarenheter utifrån deras egna perspektiv. Martyn Denscombe (2009) anser att utföra 

intervjuer inte är någon enkel metod utan att den kräver ordentlig planering och noggranna 

förberedelser. Han menar att intervju som datainsamlingsmetod utnyttjas bäst då komplexa 

fenomen ska undersökas.  

  

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuform som innebär att vi i förväg har teman 

och frågor formulerade (se bilaga 1 och 2) men att frågeordningen hålls flexibel och 

respondenten tillåts utveckla sina synpunkter och fördjupa sina tankar (Denscombe 2009). 

Bengt Persson (1998) anser det vara positivt att genomföra kvalitativa intervjuer med 

semistrukturerade frågor då respondenten lättare kan förklara hur verksamheten och 

yrkesrollen faktiskt är. Med personlig kontakt inom en semistrukturerad intervju tänkte vi att 

vi möjliggjorde för respondenterna att formulera egna personliga svar genom att de fick tid på 

sig att tänka och förklara. Genom det personliga mötet kan intervjuaren utöver att lyssna till 

respondentens svar, även studera kroppsspråk och tonläge för att förstå det som beskrivs i 

intervjun.  

 

4.3	  Urval	  
Denscombe (2009) lyfter att man som forskare måste ta hänsyn till både ekonomi och 

tidsåtgång för vad som anses vara genomförbart för den kvalitativa intervjustudien. Vi valde 

att kontakta fyra förskolor i två olika länsdelar i Mellansverige, då vi ville träffa 

respondenterna personligen vid intervjutillfällena. I vår undersökning har vi besökt förskolor 

med geografiska, etniska och socioekonomiska olikheter. Urvalet av förskolor baserades på 

kontakter med föräldrar och pedagoger vars förskolor i sin tur har kontakt med 

specialpedagog. Denscombe (2009) menar att respondenter som deltar i en intervjubaserad 

undersökning ofta inte är slumpmässigt utvalda, utan valda för att de kan bidra med någon 

speciell kunskap. Han menar att detta medvetna urval passar till en intervjustudie då färre 

respondenter deltar än vid frågeformulärsbaserade undersökningar. Urvalet av respondenter 

beror på om syftet är att kunna generalisera eller kunna gå på djupet. Liksom Denscombe 

(2009) beskriver, gjordes ett medvetet urval av respondenter till denna studie. Då vi vill 

undersöka samarbetet mellan pedagoger och specialpedagoger föll det sig naturligt att fråga 

personer som arbetar inom dessa yrken, som kan bidra med sin specifika kunskap. Valet att 

intervjua pedagoger och specialpedagoger som har en yrkesrelation till varandra genom 

gemensam förskola, är för att kunna undersöka deras samarbete som relaterar till studiens 

syfte.  
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4.4	  Genomförande	  
	  

Vi kontaktade fyra förskolor och intervjuade fyra pedagoger, en på vardera förskola samt fyra 

specialpedagoger kopplade till dessa förskolor. Dessa pedagoger och specialpedagoger 

kontaktades per telefon, där vi informerade om studiens syfte och tillfrågade dem om intresse 

av att delta i ett intervjusamtal. Tid och plats för intervjun fick bestämmas av respondenten. 

Intervjuerna genomfördes ute på förskolorna samt på specialpedagogernas arbetsplatser, 

utspridda i två olika län i Mellansverige. Detta innebär totalt åtta individuella intervjuer varav 

två som pilotstudie. Vi valde att genomföra en pilotstudie för att prova den semistrukturerade 

intervjuformen samt vårt intervjuunderlag. Då våra inledande pilotintervjuer gav oss 

användbart material, valde vi att inkludera även dessa i studien. Vi valde att utföra 

individuella intervjuer för att respondenterna lättare skulle kunna tala öppet om sina 

uppfattningar och tankar. Vid gruppintervjuer finns risk att åsikter uteblir och endast 

acceptabla synpunkter framkommer (Repstad 2007). Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2009) nämner att som forskare kan man bli klokare genom att samtalen med respondenterna 

kan bidra till reflektion och leda till ny kunskap om det undersökta fenomenet. Därmed 

gjordes små justeringar av vår intervjumall under tiden för insamling av empirin. Längden på 

intervjuerna varierade från cirka 25 minuter till cirka 45 min. 

   

Vi har genomfört ljudinspelningar med hjälp av mp3- spelare av alla våra intervjuer. Det 

positiva med att använda sig av ljudinspelning under intervjun är att vi som intervjuare kan ha 

fokus på respondentens svar med möjlighet att kunna ställa följdfrågor, istället för att fokusera 

på att föra anteckningar. En annan fördel är att vi kan återvända och lyssna genom materialet 

om och om igen. En nackdel är den tidsåtgång som går åt vid transkribering av ljudmaterialet 

(Denscombe 2009, Kvale & Brinkmann 2009, Repstad 2007). 

 

 

4.5	  Tillförlitlighet	  och	  generaliserbarhet	  

 

Inom kvalitativ forskning krävs ett reflekterande förhållningssätt av forskaren. Detta innebär 

att man som forskare tänker igenom de tillvägagångssätt och metodval som är tänkta att 

användas. Det krävs även av forskaren att reflektera över sin förförståelse och värderingar 

kring ämnet som ska studeras (Fejes & Thornberg 2009).  
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Tillförlitlighet anser Kvale och Brinkmann (2009) handlar om hur väl studiens genomförande 

och resultat kan återskapas av andra forskare vid andra tillfällen. Vi anser vår studie vara 

tillförlitlig utifrån att vi redovisat vilka yrkesroller vi intervjuat, vår intervjumall och de 

begrepp vi använt oss av. Kvale och Brinkmann (2009) använder begreppet validitet 

synonymt med tillförlitlighet och lyfter vikten av att som forskare under hela 

forskningsprocessen kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. I vår 

forskningsprocess anser vi att genom att vi varit två som granskat, diskuterat och tolkat allt 

material, ökat tillförlitligheten i studien. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att vid genomförande av kvalitativa intervjustudier anses 

det finnas för få deltagande för att resultaten ska kunna generaliseras. De menar att varje 

enskild person är unik och varje situation är speciell beroende av social och historisk kontext 

och anser därför att kunskap inte kan vara giltig för alla människor och situationer. Studiens 

frågeställningar syftar inte till att generalisera samarbete mellan pedagoger och 

specialpedagoger i alla förskolor kring barn i behov av särskilt stöd. Vårt material är 

begränsat, då resultatet av frågeställningarna baseras på genomförd undersökning av fyra 

förskolor. Det studiens resultat visar är hur samarbetet för pedagoger och specialpedagoger på 

dessa fyra förskolor ser ut. Staffan Larsson (2010) lyfter generalisering utifrån kontextlikhet 

och menar då att studiens resultat kan liknas med andra fall med motsvarande kontext. Utifrån 

Larsson (2010) tror vi att vår studie möjligtvis kan generaliseras mot andra förskolor med 

liknande förutsättningar och kontext samt att fler förskolor kan relatera till vår studie. 

 

 

4.6	  Bearbetning	  och	  analys	  
 

Det intervjumaterial vi fick omvandlades från ljud till text genom transkribering. Redan på 

utskriftsstadiet säkrade vi intervjudeltagarnas konfidentialitet gällande namn, arbetsplats och 

ort genom att fingera dessa. Utskrifterna lästes igenom flera gånger och material, som inte 

ansågs vara var relevant för studien, togs bort. Vi skapade överblick över vårt material genom 

att rita upp tankekartor och färgkoda de olika förskolorna. Vid en första analys sökte vi 

nyckelord och centrala budskap i vårt intervjumaterial. Utifrån dessa skapade vi kategorier 

som bygger på studiens frågeställningar och syfte. Som Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(2009) beskriver så använder vi oss av ett induktivt förhållningssätt i vår forskningsprocess 
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och analysarbete. Detta innebär att vi som forskare tar utgångspunkt i vår empiri, istället för 

att utgå från en etablerad teori. Med en induktiv ansats kommer forskaren fram till generella 

slutsatser, utifrån de enskilda fall som undersökts.  

	   	  

	  

4.7	  Etiska	  riktlinjer 

 

Vid den första telefonkontakten informerade vi om studiens syfte och ett informerat samtycke 

skedde, då personen tackade ja till medverkan i vår intervjustudie. Personen var utifrån detta 

samtycke inte bunden att medverka, utan hade rätt att ångra sitt samtycke. Vid mötet för 

intervjun gavs en kort information om studiens syfte, information kring konfidentialitet och 

att materialet endast kommer att användas för det pågående självständiga arbetet samt frågade 

om vi fick tillåtelse att spela in samtalet. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav; samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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5.	  Samarbetet	  i	  förskolan	  
 

I detta kapitel kommer vi presentera studiens resultat och analys. Vi kommer redovisa 

resultatet i åtta olika teman. Dessa teman är: samarbete som ett nav i verksamheten, 

samarbete kan se olika ut, pedagogernas beskrivning av egen yrkesroll och 

specialpedagogens yrkesroll – vad innefattar den? Oklarhet kring specialpedagogens roll, 

hur de beskriver varandras roller, då samarbetet brister samt samhällelig påverkan. 

Avslutningsvis presenterar vi ett sammanfattande avsnitt möjligheter och svårigheter för 

samarbete där vi beskriver de möjligheter och svårigheter som framkom i studien. För att 

analysera resultatet har vi använt oss av begreppen samarbete, kompetens, mål och tid samt 

tagit hjälp av verksamhetsteorins begrepp: verksamhet, behov, motiv samt känslor och 

handlingar. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger 

beskriver sitt samarbete kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi kommer även 

presentera hur de beskriver sin egen och den andres yrkesroll samt vilka möjligheter och 

svårigheter som de beskriver kring samarbete.  

 

Alla förskolor är olika, med olika förutsättningar samt organisation. Barngrupperna ser olika 

ut gällande antal barn och sammansättning samt alla barn är unika med olika stora behov. 

Arbetslagen skiljer sig också åt mellan förskolor och avdelningar, med olika 

utbildningsnivåer, erfarenheter, arbetssätt och intressen. Då alla människor är olika och för att 

ta tillvara på alla dessa olikheter, anser vi det vara intressant att försöka synliggöra hur det 

specialpedagogiska samarbetet mellan olika yrkesgrupper kan gestaltas i de olika förskolorna. 

 

Resultatet representeras av fyra olika förskolor som vi valt att benämna färgerna; röd, blå, 

grön och lila för att tydliggöra att det handlar om olika förskolor. Pedagogerna samt 

specialpedagogerna kommer benämnas exempelvis P Grön respektive SP Lila. I en av 

intervjuerna deltog två pedagoger, men för att bibehålla respondenternas konfidentialitet 

benämns alla pedagoger som P oavsett antal. Specialpedagogerna och pedagogerna benämns 

som hon då alla deltagande i intervjustudien är kvinnor. De utvalda citaten har omvandlats 

från talspråk till skriftspråk. Tilläggsord som till exempel ju, så och liksom har på vissa ställen 

utelämnats, då de kunde te sig förvirrande för läsaren. Dessa ändringar har genomförts i den 

mån att innebörden i uttalandet ej förändrats, utan bör endast ses som ett förtydligande för 

läsaren. 
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5.1	  Samarbete	  som	  ett	  nav	  i	  verksamheten 
	  

I vårt resultat framkommer att öppenhet mellan arbetslag och specialpedagog är en viktig 

förutsättning för samarbete. Öppenhet att kunna utbyta idéer med varandra, reflektera och 

våga samtala om vad som helst. Samtal kring barn i behov av särskilt stöd kan ofta vara svåra 

att föra och det framhävs från pedagogens sida att det har stor betydelse att relationen med 

specialpedagogen är trygg. Specialpedagogens personlighet anses vara viktig för att relationen 

dem emellan ska kunna bli trygg. Hur en pedagog och specialpedagog på en och samma 

förskola beskriver sitt samarbete synliggörs genom deras egna ord:  

 
Jag upplever nog att då vi önskar stöd, så får vi det. Och inte så att hon bara kommer hit och är här 

typ en halvtimme, utan då kan hon vara här hela förmiddagen så vi hinner prata också. Så den 

relationen vi har med vår specialpedagog känns jättebra (P Grön).  

 

Och de provar och provar och ändrar så att, de är oerhört duktiga. Men de behöver då diskutera 

och då kan det vara bra för mig att bara sitta med och prata och tänka till tillsammans hur man vill 

göra (SP Grön). 

 

Citaten beskriver hur de båda yrkesgrupperna upplever samarbetet på denna förskola. Då 

pedagogen uttrycker att de behöver stöd anser hon att de får det. Specialpedagogen beskriver 

pedagogerna som kompetenta, men att hon kan finnas som stöd utifrån sin yrkesroll. Samtliga 

specialpedagoger vi intervjuade har en bakgrund som förskollärare och det anser båda 

yrkesgrupperna vara positivt. Pedagogerna beskriver att denna erfarenhet hos 

specialpedagogerna bidrar till ett tryggt samarbete, då de har förståelse för hur den faktiska 

verksamheten ser ut. Erfarenheten som förskollärare beskrivs av specialpedagogerna vara en 

bra grundkompetens, då de under många år mött många olika människor och upplevt många 

olika situationer.  

 

Utifrån verksamhetsteorin tolkar vi det som att pedagogerna och specialpedagogerna 

beskriver perspektivet känslor, då de lyfter faktorer som de anser vara viktiga för ett gott 

samarbete. De känslor de beskriver är trygghet och öppenhet i samtal men även i relation till 

varandra.  
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5.2 Samarbete	  kan	  se	  olika	  ut	  
 

Då vi kommer in på temat hur samarbetet med specialpedagogerna ser ut på förskolan, 

framkommer skilda synsätt hos pedagogerna. Ett synsätt som beskrivs som en fördel är att 

specialpedagogen kommer utifrån och inte ses som en kollega i arbetslaget, utan som ett 

externt stöd för pedagogerna i deras sätt att tänka. Ett annat synsätt som beskrivs är att det ses 

som positivt att specialpedagogen är som en del av arbetslaget. Behovet av hjälp från 

specialpedagog skiljer sig också åt mellan de olika förskolorna. En orsak till denna skillnad i 

behov av hjälp beskrivs vara hur pedagogerna själva ser på sin självständighet och säkerhet i 

den egna yrkesrollen. En annan förklaring är hur specialpedagogen uppfattar pedagogens 

kunskaper och kompetens.  
 

Inte varje vecka är jag där, men några gånger i månaden kan jag nog säga. Ibland är det ofta och 

ibland är det ju långt emellan. Men det är helt utifrån behovet. Det känns som att de, om de ringer 

och vill att jag ska komma så fixar jag det. Det är väl mest det som är viktigt tycker jag, att det inte 

dröjer för länge. Så det är mest de som styr behovet så (SP Grön). 

 

…för vi klarar oss ganska bra här. Vi är många och har en bra kompetens här, så vi är inte helt 

barskrapade när det gäller att hitta lösningar, utan vi klarar oss ganska bra (P Lila). 

 

I detta avsnitt har vi beskrivit att samarbetet mellan pedagog och specialpedagog kan se olika 

ut, utifrån arbetssätt, synsätt samt behov. Vi tolkar det som att samarbetet mellan pedagog och 

specialpedagog är behovsstyrt, främst av pedagogen, då pedagogen finns nära barnen mitt i 

verksamheten. I och med detta är det pedagogen som är den som först upptäcker att ett behov 

av specialpedagogisk hjälp finns. 
 

 

5.3	  Pedagogernas	  beskrivning	  av	  egen	  yrkesroll	  
	  

En av de saker vi ville få reda på genom våra intervjuer var hur pedagoger själva ser på sin 

yrkesroll. Vad de anser vara viktiga pedagogiska kompetenser för att utföra sitt arbete kring 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi ville undersöka hur pedagoger tänker och agerar i 

förskolans vardag, där alla barn ska inkluderas. 
 

Det som kommer upp först här är att vara lyhörd. Det är så mycket man vill, ska och bör och allt, 

och sedan så är det bara att vara lyhörd för de barnen man har framför sig. Då kan man nästan 
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skjuta undan allt det andra, för det anser jag vara…att vara närvarande och lyhörd. Det är 

egentligen inte så mycket, det låter inte som det är så mycket man ska lära sig, men det är det, det 

är så mycket krav. Det är det man måste lära sig att lägga åt sidan för att faktiskt vara där 

tillsammans med barnen här och nu… (P Lila).  
 

Flera av pedagogerna uttrycker vikten av att verkligen vara närvarande och se alla barn varje 

dag samt att alla barn ska få känna sig sedda. Två av pedagogerna i vår studie uttrycker att en 

viktig yrkeskompetens är att vara intresserad av sitt arbete, att vilja utvecklas och vara beredd 

på att förändra sitt eget arbetssätt beroende på barngrupp och dess behov. Pedagogerna lyfter 

att de behöver vara kreativa och våga prova sig fram i sitt arbete.  

 
För det är ofta där problemen ligger, att förstå vad det är som är speciellt, hur de uttrycker sig och 

vad man kan göra för att hjälpa de barnen. Så man behöver vara kreativ som pedagog…och våga 

prova. Det är viktigt med kollegor också så man kan se på barnet med många olika ögon, för det 

behövs ju så det inte bara blir en sanning. Så man kan mötas kring barnen. Sedan märker man ju, 

ju mer man jobbar, ju fler man mött desto fler har man att relatera till. Då är det lättare att förstå 

dem med extra behov, hur man kan hjälpa. Se lite hur det skiljer sig, beteendena, så man kan vara 

med och stötta. Till exempel ”så här gjorde vi då, kommer ni ihåg det, då hade vi också ett barn”. 

Då kan man tänka tillbaka på det (P Grön). 

 

Pedagogerna i intervjuerna lyfter att de vill ha mer kunskap inom specialpedagogik och om 

olika funktionsnedsättningar. De uttrycker en önskan om att få ta del av mer utbildning för att 

klara vardagen i barngruppen. För att få vardagen med barngruppen att fungera, beskriver de 

att de får ta på sig ansvaret att hitta lösningar och arbetssätt på egen hand samt att ta hjälp av 

varandra i arbetslaget. De beskriver att de genom detta utvecklar sin pedagogiska kompetens. 

  
Man får- man prövar och testar och ja, fast man inte riktigt vet vad som är bäst att göra men man 

måste ju lösa situationen när man är i de men det känns inte som om man alltid har de rätta 

verktygen för det […] Det är ju inte bara det att man ska få det- man kan ju få dagarna att fungera, 

men sedan ska ju alla, alla barn ha rätt och chans att utvecklas, det är ju där då det kommer in 

nästa bit. Man kan få det att flyta men så har vi ju ett ytterligare ansvar att alla får det de behöver 

(P Röd). 

 

Pedagogerna i vår studie uttrycker ett behov av specialpedagogisk kompetens då de anser att 

deras egen kunskap inte räcker till. Pedagogerna beskriver att specialpedagogerna har en 

djupare kompetens som de kan utnyttja i form av stöd, råd och teoretisk kunskap inom 

specialpedagogik. 
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Det är väl mer att djupdyka i områden där vi ligger, vi har ju en viss kompetens, men en 

specialpedagog vill man ju utnyttja när man behöver djupdyka mer känner jag när man har barn 

som har ett speciellt behov. Att man har möjlighet att få hjälp eller stöd eller råd av en 

specialpedagog. De har en annan kompetens än vad vi har, lite djupare (P Blå). 

 

Det beskrivs av pedagogerna att de kontaktar specialpedagog när de har provat med egna 

strategier för att lösa problem inom barngruppen, men som inte fungerat. 

 

Vi har i detta avsnitt lyft fram hur pedagogerna ser på sin egen yrkesroll. Det vi fann som 

mest frekvent förekommande svar var att som pedagog vara närvarande och lyhörd. Det 

beskrivs att det är mycket som ska göras i verksamheten, men enligt vår tolkning är det viktigt 

att se och vara tillsammans med barnen. I det andra citatet tolkar vi det som att pedagog grön 

har ett därför-att-motiv, då hon beskriver hur hon prövar sig fram för att nå ett mål med hjälp 

av tidigare erfarenheter. Hon utvecklar därmed ny kompetens genom att självständigt men 

även tillsammans med kollegor prova nya arbetssätt. Arbetslaget beskrivs genom ett subjekt-

subjekt-förhållande då de behöver varandra för att tillfredsställa behov. Vi tolkar att 

pedagogerna har ett för-att-motiv då de uttrycker en önskan och ett behov av fortbildning 

inom specialpedagogik för att kunna nå målen med verksamheten. Pedagogerna önskar mer 

kunskap kring barn i behov av särskilt stöd, inte för att undgå samarbete med specialpedagog, 

utan för att kunna känna trygghet i den egna yrkesrollen.  

	  

	  

5.4	  Specialpedagogernas	  yrkesroll	  –	  vad	  innefattar	  den?	  

 

Specialpedagogerna beskriver sitt arbete som självständigt och att de därmed behöver vara 

drivna och söka ny kunskap på egen hand. De uttrycker även att de anser sig behöva bred 

kunskap, kunna lite om mycket. Specialpedagogerna beskriver hur de sätter fokus på olika 

områden.  

 
Min uppgift som specialpedagog ser jag ju mycket att, ja, spegla olikheten och det här med 

normalitet och normalitetsbegreppet och att se från olika infallsvinklar och öppna upp för ett annat 

tänkande. Och då tänker jag mycket på det här med handledning också, som jag tycker är väldigt 

intressant och viktigt (SP Lila). 
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Den största arbetsuppgiften för specialpedagogen, som de nämner i intervjuerna, är att 

handleda arbetslaget och pedagogerna. En av specialpedagogerna ville ändå poängtera att hon 

aktivt är med barnen vid besök på förskolan. Det uttrycks även olika synsätt på vad 

handledning innebär för verksamheten i respondenternas svar. Dessa är att ändra och utveckla 

pedagogers synsätt och attityder kring barn i behov av särskilt stöd, motverka rädslor som kan 

finnas inför dessa barn samt finnas som personligt stöd att rådfråga. Ytterligare ett syfte med 

handledning som beskrivs av specialpedagogerna är att pedagogerna ska kunna bli mer 

självständiga och komma på hur de ska tänka för att kunna lösa situationer själva. Det som 

även beskrivs som de egna arbetsuppgifterna är att observera barn som det finns funderingar 

runt, skriva utredningar kring barn och även fungera som en länk i kommunikation mellan 

habilitering, förskolechef och pedagoger. 

 

I detta avsnitt redogör vi för specialpedagogernas arbetsuppgifter, hur de själva beskriver 

yrkesrollen. Yrket är självständigt och kräver av dem att de är driftiga gällande deras egen 

kompetensutveckling. Vi tolkar det som att specialpedagogerna har olika motiv med 

handledning av pedagoger, men att de strävar mot samma mål. Genom att förmedla kunskap 

professioner emellan bidrar de till att utveckla förskolans verksamhet.  

 

5.4.1	  Oklarhet	  kring	  specialpedagogens	  roll	  	  
	  

Människor är olika och har olika synsätt. Detta gäller även då vi kommer till 

specialpedagogerna och vad deras arbetsuppgifter innebär.  

 
…de är ju olika fast de har samma roll. Och då kan man tycka att de gör det mer eller 

mindre bra (P Grön). 

 

Då vi sammanfattade och jämförde pedagogernas svar angående vad de anser att 

specialpedagogens arbetsuppgifter innefattar i förskolan nämns främst handledning och 

stöttning av pedagoger som huvuduppgifter. Även skiftande uppfattningar och bitvis 

osäkerhet synliggörs för oss angående specialpedagogens arbetsområde.  

 
Jag upplever nog att hon finns som stöd och det är väl lite så det ska fungera. Det är ändå vi 

som hittar lösningarna. Jag skulle kunna säga…att…vi  ibland behöver råd som att hon kan 

ge oss en lösning…men det är inte så arbetet ser ut här. Hon kommer och lyssnar in och 

hon kanske hör att ”det här klarar ni själva”, det är inte så mycket tips och råd fast vi ibland 
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skulle vilja ha. Och det är säkert så det ska fungera, för vi vet ju bäst, det är ju så faktiskt, 

för vi träffar ju barnen varenda dag och hittar vi lösningar så är det oftast de bästa (P Lila). 

 

Pedagogerna uttrycker även en osäkerhet kring vem de ska lyfta problem kring barnen med. 

Om det är hos specialpedagogen eller habiliteringen de kan få mest hjälp med kunskap kring 

barn i behov av särskilt stöd. I en av intervjuerna beskriver respondenten hur hon anser att 

specialpedagogens främsta syfte är att ge arbetslaget kunskap, inte kunskap om barns behov.  

 
…vi måste länka ihop och förstå varandra men sedan måste vi dra en gräns för vad som är mitt 

arbete och vad som är förskolans arbete och vad andra professioner kan göra (SP Lila). 

 

Även en specialpedagog beskriver hur gränserna mellan de olika yrkesrollernas 

arbetsområden kan vara svåra att avgränsa. I citatet ovan uttrycker specialpedagogen att det 

kan vara svårt att avgöra hur långt de egna arbetsuppgifterna sträcker sig och var de andras tar 

vid. 

 

I detta avsnitt tolkar vi det som att pedagogerna anser att handledning och stöttning är 

specialpedagogens främsta uppgift, men att det finns en osäkerhet kring var gränsen går 

mellan de olika professionernas arbetsområden. Pedagogerna beskriver även att de anser det 

vara svårt att avgöra vilka arbetsuppgifter som tillhör vilken profession, till exempel mellan 

habiliteringen och specialpedagogen, gällande problemområden som kan uppstå kring barn i 

behov av särskilt stöd. Även som specialpedagog kan en känsla av osäkerhet uppstå enligt vår 

tolkning, kring var gränsen mellan yrkesrollernas arbetsområden går. Pedagog lila beskriver 

en osäkerhet kring specialpedagogens arbetsområde, då hon uttrycker ett behov av stöd som i 

denna situation inte blir besvarad. Vi tolkar detta som att människor inom en relation laddar 

varandra med olika känslor, specialpedagogen vill få pedagogen att tro på sig själv medan 

pedagogen har en känsla av att inte klara av situationen.  

 

5.4.2	  Hur	  de	  beskriver	  varandras	  yrkesroller	  

	  

Pedagogerna i vår studie lyfter vad de anser ingå i specialpedagogens yrkesroll. Tips, råd, stöd 

och handledning framkommer som mest frekventa svar. De anser att specialpedagogen kan 

bidra med en djupare kompetens och erfarenhet kring barn i behov av särskilt stöd.  
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Specialpedagogerna beskriver att lyhördhet, teoretiska kunskaper och att kunna se och stötta 

varje barn genom ett individtänk är viktig pedagogisk kompetens. Två specialpedagoger lyfter 

att man som pedagog inte bör leta fel hos barnet utan se till miljön.  

 

Ett mönster som framträder i svaren från de båda professionerna, är en förståelse för den 

andres yrkesroll och arbetssituation. 

  
Man vill ju mer och de vill mer, än vad det finns resurser till men man kan inte göra annat än göra 

så gott man kan. (SP Röd). 

 

Det framkommer även att krav och förväntningar från båda håll existerar. Pedagogerna 

uttrycker en önskan om att specialpedagogen ska komma med fysiskt specialpedagogiskt 

material, snabba lösningar och underverk, trots att de vet att det inte fungerar så. 

Specialpedagogerna menar att de inte kan ställa krav, som en chef kan göra, men att de 

däremot kan ha framföra åsikter och samtala med pedagogerna om saker. 

 
Även om hon har förståelse att vi inte har tid med allting, så är det ju ändå mycket som hon 

förväntar sig av oss att vi ska förändra. Men det är ju bra, och vi försöker ju så gott det går (P 

Grön).	  	  

	  

Pedagog grön anser att specialpedagogen ställer krav, men att de är rimliga. Hon beskriver 

vidare att syftet bakom specialpedagogens krav är att det ska bli så bra som möjligt för de 

barn som är i behov av särskilt stöd. Hon uttrycker att kraven ses som meningsfulla för 

arbetslaget, då det även är deras gemensamma mål.  

 

Vi har i detta avsnitt beskrivit vad de båda professionerna anser om den andres yrkesroll. Vår 

tolkning är att det är det som lyfts i dessa svar som respondenterna anser vara de viktigaste 

kompetenserna hos den andre.  De har förväntningar på den andres yrkesroll, att alla ska bidra 

med sin kompetens för att verksamheten ska vara så bra som möjligt för barnen som vistas 

där. Vi tolkar det som att då krav ställs i samförstånd så kan det ha en positiv, utvecklande 

effekt. Trots olika arbetsuppgifter hos pedagogerna och specialpedagogerna tolkar vi det som 

att de arbetar mot ett gemensamt mål, alla barns rätt till utveckling utifrån deras 

förutsättningar och likvärdig vistelse i förskolan.  

 

	  



27	  
	  

5.5	  Då	  samarbetet	  brister	  	  
 

Ett samarbete som inte fungerar bra mellan professionerna, att pedagogerna till exempel inte 

får det stöd de önskar av specialpedagogen, kan leda till att pedagogerna söker hjälp och 

stöttning från annat håll. På en av förskolorna beskrivs ett samarbete med habiliteringen, då 

specialpedagog inte finns att tillgå i kommunen, trots att de anser sig ha behov av det på 

denna förskola. De uttrycker att stödet från habiliteringens specialpedagog och även 

kommunens skolpsykolog används som ”bollplank”. I ytterligare en intervju framkommer att 

råd och stöd tillvaratas av pedagogerna genom den kontakt de har med personal från 

barnhabiliteringen. Pedagogerna beskriver hur habiliteringens kunskap inte bara tillfaller 

barnet som är i behov av särskilt stöd, utan att hela barngruppen får ta del av material och 

övningar.  

 

Då inte specialpedagog finns att tillgå i den omfattning som pedagogerna önskar, 

framkommer det i våra intervjuer med pedagoger att ett stabilt arbetslag är en viktig del i den 

dagliga verksamheten. Att kunna lita på varandra, att alla bidrar och gör sitt bästa. Ett tryggt 

samarbete med sina kollegor i arbetslaget uttrycker pedagogerna vara till stor hjälp i arbetet 

kring barn i behov av särskilt stöd. Kollegor i arbetslaget med längre erfarenhet inom 

förskolan anses värdefulla, då de kan dela med sig av kunskaper kring barn i behov av särskilt 

stöd. 

 

Den specialpedagogiska resursen beskrivs i vår studie som behovsstyrd. Pedagogerna lyfter 

att det oftast är de som tar kontakt då behov av hjälp uppkommer i verksamheten. I dessa fall 

nämner de att de måste ha framförhållning, planera och boka tid för att få en specialpedagog 

att komma till förskolan. Även om specialpedagogen inte har tid att komma till förskolan på 

besök, så beskrivs det av pedagogerna att denne alltid finns att rådfråga per telefon. Ibland 

kommer specialpedagogen på oanmälda besök och det upplevs av två av pedagogerna i vår 

studie som ostrukturerat. Pedagogerna menar att det kan vara svårt att samtala ostört då tid 

inte är avsatt samt att flera pedagoger samtidigt har ärenden de behöver lyfta med henne.  

 
Vi har tagit hjälp av specialpedagogen att vi behöver resurstid här, då har vi fått det. Men då har 

det gått ganska långt känns det som. Det krävs ofta något speciellt behov liksom, att det nästan är 

på väg att få en diagnos eller stora grejer. Inte bara att barnet bara behöver lite extra stöttning, för 

att det ska bli bra för hela gruppen. Då är det inte lika lätt (P Grön). 
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Båda professionerna uttrycker en önskan om att kunna arbeta mer förebyggande, att besöken 

kan vara mer frekventa och vara längre stunder ute i verksamheten. Detta för att förhindra att 

det går för lång tid innan barnen får den hjälp som de har rätt till.  

 

I detta avsnitt beskrivs att hjälp tas från andra håll då samarbetet brister mellan pedagog och 

specialpedagog. Pedagogen uttrycker ett behov av stöd och tar hjälp av ett annat 

behovsobjekt, till exempel kollegor i arbetslaget eller habiliteringen. Vi tolkar det som att 

pedagogen är den som är mest aktiv i att samarbetet fortgår, genom framförhållning ta kontakt 

vid behov. Vi tolkar det som att pedagogen har en känsla av frustration av att bli nonchalerad, 

då resurstid önskas till gagn för hela barngruppen eller till barn som inte innehar en klar 

diagnos. Ett mer aktivt, förebyggande samarbete önskas av båda yrkesgrupper för att kunna 

utveckla verksamheten. 

 

	  
5.6	  Samhällelig	  påverkan	  
	  
I intervjuerna med specialpedagogerna framkommer hur deras yrkesroll har förändrats över 

tid, och därmed även samarbetet med pedagogerna ute på förskolorna. Även pedagogerna 

beskriver en förändring i att barnantalet ökat och förändrat barngrupperna. I och med detta har 

pedagogens uppdrag förändrats samt samarbetet med specialpedagogerna.  

 
…så blir det ju den som signalerar behovet, som får stödet så att säga. Så ser det ju ut idag. Förut 

hade vi inte alls lika mycket och då kunde man vara ute på förskolorna även i förebyggande syfte, 

att man var och lärde känna pedagogerna och barnen och så där, så att det inte blir så konstigt när 

man kommer dit. Men det hinner jag ju absolut inte med idag, så nu blir det ju mer att jag träffar 

arbetslag utifrån att de har en barngrupp till exempel som, där det är mycket oro och det är vissa 

barn som kanske sticker ut och.. men som helhet så blir det ohållbart (SP Grön). 

 

Två specialpedagoger berättar att de anser det vara jobbigt och tråkigt att de saknar kollegor 

som de kan ”bolla” funderingar och idéer med. De saknar en kollega inom samma yrkesgrupp 

som de själva att arbeta med, inte bara andra professionella som till exempel skolpsykologer, 

logopeder och BVC-sköterskor. 

 
Det var bättre i mitt jobb när jag kunde bolla tankar med kollegor. Nu kan jag bolla tankar med 

arbetslag och det är inte dumt det heller men ibland kan man behöva ha samma yrkeskompetens 

som man själv har och bolla tankar med (SP Röd). 
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Brist på tid är en återkommande punkt hos både pedagoger och specialpedagoger på samtliga 

förskolor i olika omfattning. Pedagogerna uttrycker allt från att inte ha tillgång till någon 

specialpedagog alls, till att det kan vara svårt att få ta tag på specialpedagog för ett personligt 

möte.  

 
Helt klart skulle man ha en [specialpedagog, vår red.] i kommunen. Om man får en kring ett barn, 

då varannan, var tredje månad skulle hon kunna komma ut och rådgöra och hjälpa oss vidare. För 

ett halvår, ett år här för ett barn är en evigt lång tid om inte vi ser till att händer någonting där, att 

man hjälper det barnet. Det tycker jag absolut, det skulle vi ju jobba för att vi får här nu (P Blå). 

  

Specialpedagogerna beskriver att stora upptagningsområden med många avdelningar att 

besöka, är en bidragande orsak till tidsbrist. De lyfter att de tidigare hade mer tid att besöka 

och tillbringa mer tid ute i verksamheten i förebyggande syfte. Något de inte anser sig ha tid 

för idag. Idag kontaktas specialpedagogerna av pedagogerna då behov uppstår, då de stöter på 

problem de känner att de inte kan lösa på egen hand. 

 
Sedan kan det vara så att det kan gå veckor där jag absolut inte har dem i åtanke, för det finns inte 

tid helt enkelt. Då är det ju inte förrän det börjar brinna, alltså att de ringer och ”nu är det kris!” 

(SP Grön). 

 

I detta avsnitt uttrycks en ömsesidig önskan från bägge professioner om mer tid till 

samarbete. Vid tidsbrist faller handledning bort, uppföljning uteblir, personliga besök ersätts 

med rådgivning per telefon. Specialpedagogerna beskriver hur samhället har förändrats under 

deras yrkesverksamma tid och där med även deras yrkesroll. Både pedagoger och special-

pedagoger beskriver hur deras samarbete blivit mindre. Anledningarna till detta är större 

barngrupper för pedagogerna och större upptagningsområden samt minskat antal 

specialpedagoger. Båda professionerna uttrycker en känsla av att det idag finns ett ökat antal 

barn som är i behov av specialpedagogiskt stöd ute på förskolorna. 

	  
	  

5.7	  Möjligheter	  och	  svårigheter	  för	  samarbete	  
	  
Då vi analyserat varje tema för sig och redogjort för vårt resultat, kunde vi se ett mönster där 

vi kunde urskilja möjligheter och svårigheter gällande yrkesrollerna och deras samarbete. Vi 
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kommer i detta avsnitt att med utgångspunkt i vårt resultat presenter svårigheter och 

möjligheter kring samarbete. Först presenterar vi de svårigheter som analyserats fram. 

 

De svårigheter som uttrycks är att tiden för samarbete har minskat över tid. Personalen 

beskriver hur större barngrupper och ett ökat antal barn som idag är i behov av särskilt stöd 

kan ligga till grund för minskad tid för samarbete. Specialpedagogerna lyfter fram att deras 

upptagningsområden har blivit större med fler förskolor och fler barn att besöka, samtidigt 

som antalet specialpedagoger har minskat. På grund av detta tolkar vi det som att 

specialpedagogerna får svårt att hinna med att besöka alla förskolor i den omfattning de skulle 

vilja. Vi tolkar det som att både pedagoger och specialpedagoger har fått en ökad arbetsbörda, 

vilket kan innebära svårigheter att arbeta förebyggande.  

Fler svårigheter som visar sig i studien är skiftande uppfattningar från båda yrkesgrupper 

gällande vilka arbetsuppgifter som tillhör vilken profession. Osäkerhet och olika 

förväntningar på yrkesrollernas ansvarsområden kan bidra till förvirring hos de inblandade, då 

problem uppstår kring barn i behov av särskilt stöd. Detta orsakas av diffusa gränser mellan 

yrkesrollerna vilket medför olika utgångspunkter för att utföra sitt arbete. 

 

Ytterligare en svårighet som påverkar arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan är 

bristen på stöd. Samtidigt som flera pedagoger i studien uttrycker att de ibland inte får det 

stöd de önskar av specialpedagogen, så beskriver specialpedagoger att även de saknar stöd av 

kollegor som de kan utbyta tankar med. Ovanstående svårigheter ser vi som en 

organisationsfråga då stora barngrupper och bristande resurser i form av personal får 

konsekvenser för samarbetet. 

 

Möjligheter till samarbete som beskrivs i vår studie är bland annat att både pedagoger och 

specialpedagoger har ett inkluderande tankesätt och arbetar mot ett gemensamt mål. Målet är 

att inkludera alla barn i förskolan. De förväntningar och åsikter de har på varandras 

yrkesroller ses oftast som meningsfulla för verksamheten. 

 

Det som också beskrivs ha betydelse för att möjliggöra samarbete är öppenhet i relationen 

mellan yrkesrollerna, personlig kontakt, tillit och kommunikation. Öppenhet i samtal 

underlättar samarbetet och att våga prata om allt samt att ha förståelse för varandras 

yrkesroller. Trygghet inom och mellan yrkesgrupperna är av stor vikt och beskrivs på olika 
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sätt i studien, bland annat att de har en gemensam grund som förskollärare och att 

specialpedagogerna vet hur förskolans verksamhet ser ut. Trygghet utvecklas enligt 

pedagogerna då specialpedagogens personlighet inger förtroende och upplevs som lätt att 

arbeta tillsammans med. 

 

Tid ger möjligheter för samarbete. Att ha tid att samtala, reflektera och diskutera utvecklar 

och fördjupar samarbetet. Även om det beskrivs som svårt för specialpedagogerna att hinna 

besöka alla förskolor, så menar ändå alla pedagoger att de alltid kan få tag i denne per telefon. 

Det finns alltid möjlighet till rådgivning genom telefonkontakt. 

 

Vi har i resultatdelens analys beskrivit svårigheter kring samarbete men även möjligheter. De 

båda yrkesgrupperna håller en positiv ton och tre av fyra förskolor beskriver samarbetet som 

bra utifrån de givna förutsättningarna. Den fjärde förskolan saknar, som vi beskrivit tidigare, 

specialpedagog. Svårigheter för samarbete i detta fall orsakas av resursbrist inte av bristfälligt 

samarbete mellan två yrkesroller. Här framkommer återigen brister i resurser vilket 

sammantaget får återverkningar för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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6.	  Diskussion	  
	  

I detta avsnitt diskuterar vi inledningsvis vårt val av metod. Vidare i resultatdiskussionen 

kopplar vi till tidigare forskning och beskriver vi vad vi kommit fram till samt resultatets 

konsekvenser. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning. 

 

 

6.1	  Metoddiskussion	  
	  
Då vi beslutat oss för vad vi ville undersöka bestämde vi oss för en kvalitativ 

forskningsmetod. För att få svar på våra frågeställningar ansåg vi intervjuer vara en lämplig 

metod, då vi ville gå på djupet i hur dessa yrkesroller beskriver sitt samarbete. Valet av 

förskolorna baserades på kontakter med föräldrar och pedagoger som vi kände till och som 

hade kontakt med specialpedagog. Då specialpedagogik kan vara ett känsligt ämne att samtala 

kring, ansåg vi det vara ett bra sätt att få kontakt med förskolor genom de tips och 

rekommendationer vi fått. Då vi strävade efter att respondenternas röster skulle framkomma, 

anser vi det vara positivt att vi inte hade någon förförståelse av deras arbete och åsikter kring 

ämnet som hade kunnat påverka resultatet på studien. 

  

Vår inledande pilotstudie gav oss relevant material utifrån vårt syfte så vi valde att inkludera 

även dessa i vår studie. Vi hade stor nytta av att genomföra en pilotstudie då vi fick chans att 

prova våra teman och frågor. Utifrån pilotstudien justerade och förtydligade vi några av 

intervjufrågorna till de kommande intervjuerna. Att utföra denna kvalitativa intervjustudie 

innebar mer arbete än vad vi någonsin kunnat ana, men den tidigare erfarenhet som vi har fått 

med oss från vår utbildning anser vi har varit till hjälp under studiens gång. Vi har gemensamt 

bearbetat och sammanställt samtliga delar i uppsatsen. Detta innebär att allt material ställts 

samman genom diskussion och reflektion samt att materialet genomarbetats flera gånger. Vi 

anser att detta styrker trovärdigheten på studiens bearbetning av empiri och resultat. 

 

Nu i efterhand när intervjuerna är gjorda, empirin transkriberad och analys genomförd känns 

det som att vårt metodval var relevant. De semistrukturerade intervjuerna tillät informanterna 

att tala fritt och detta kan vi se som både positivt och negativt. Positivt i den mening att vi fick 

väldigt mycket relevant information som relaterade till vårt syfte. Det som kan anses vara 

negativt är det som (Denscombe 2009, Kvale & Brinkmann 2009, Repstad 2007) lyfter, att 
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intervjuerna pågick en längre stund och det insamlade intervjumaterialet var tidskrävande att 

transkribera. Då vi utvärderar val av metod, att genomföra enskilda intervjuer, är frågan om 

samma information framkommit om vi istället genomfört gemensamma intervjuer med båda 

respondenterna kopplade till samma förskola? Situationen hade då riskerat att bli mer formell 

då ömsesidig hänsyn och respekt kan färga samtalet samt personliga åsikter kan förbli osagda. 

Detta hade möjligtvis medfört att vi fått ett helt annat resultat.  

 

Då vår studie endast omfattar fyra förskolor kan vi inte att generalisera resultatet, utan visa på 

hur olika samarbeten mellan pedagog och specialpedagog kan se ut. Men vi menar ändå att 

materialet som samlats in vid vår intervjustudie är tillräckligt för att kunna bidra med en 

diskussion och med kunskaper om hur pedagoger och specialpedagoger beskriver sitt 

samarbete. Utifrån vårt resultat tror vi även att andra pedagoger och specialpedagoger i 

liknande kontext kan relatera till den samhälleliga påverkan som presenteras, då detta handlar 

om ett större perspektiv. 

 

 

6.2	  Resultatdiskussion	  
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger beskriver och 

upplever sitt samarbete kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi vill ta reda på hur 

dessa yrkesgrupper ser på den egna och den andres yrkesroll. Dessutom är vår avsikt med 

denna studie även att ta reda på vad pedagoger och specialpedagoger anser främjar respektive 

hindrar ett samarbete dem emellan. 

 

6.2.1	  Behov	  av	  samhörighet	  	  
	  

Knutagård (2003) beskriver att samhörighet utgör ett grundläggande behov hos människan. I 

vår studie framkommer att båda yrkesgrupperna visar en vilja att samarbeta och ett behov av 

att känna trygghet och samhörighet. Det vill säga en trygghet att ingå och arbeta i ett 

arbetslag. Men det innefattar även vara att ha tillgång till kollegor och till andra professionella 

som stöd och att kunna rådfråga. 

 

I vår studie beskriver både pedagoger och specialpedagoger att de ser samarbete dem emellan 

som positivt och nödvändigt för att kunna nå målet att tillgodose alla barns behov varje dag i 



34	  
	  

förskolan. Detta i enlighet med läroplanens (Lpfö 98/2010) mål att bilda helhet kring omsorg, 

fostran och lärande för alla barn. Vi menar att pedagogerna och specialpedagogerna har en 

viktig gemensam tanke, nämligen att göra det så bra som möjligt för barnen i förskolan. Detta 

visar sig på olika sätt med utgångspunkt i deras profession. Pedagogerna som finns i 

barngrupperna hela dagarna och specialpedagogerna som ser som sin uppgift att stötta 

pedagogerna i deras sätt att tänka och handla, för att det ska gynna alla barn.  

 

Varför är det så viktigt med samarbete mellan pedagog och specialpedagog i förskolans 

verksamhet? Det vi sett i vår intervjustudie är att kunskap och erfarenheter ständigt överförs 

och förnyas mellan de båda yrkesgrupperna. Allt för att kunna utveckla och förbättra 

verksamheten för alla barn som vistas i förskolan. Kerstin Åman (2006) beskriver hur 

villkoren för pedagogernas uppdrag förändras parallellt med den samhälleliga utvecklingen. 

Därmed krävs det av professionerna att de måste anpassa sig till den utveckling som sker. 

Även Knutagård (2003) beskriver att samhället ständigt förändras och i och med det förändras 

även förskolans verksamhet. Därmed skapas nya behov och krav på kompetens och 

färdigheter hos yrkesgrupperna inom förskolan, som i sin tur påverkar samhället. Gun-Marie 

Wetso (2006) lyfter hur verksamhetsteorin kan användas som redskap för att beskriva hur mål 

ska kunna förverkligas. Att kunna nå målen med verksamheten trots att redskapen ständigt 

förändras och verksamhetens motiv och behov förändras, kan vi utifrån resultatet se vara en 

utmaning. 

 

Varför anser vi att det är viktigt att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger ser på den 

andres yrkesroll? Detta för att se hur uppfattningar och åsikter om den andres roll påverkar 

hur samarbetet ser ut. Utifrån hur de beskriver sin egen yrkesroll får vi även fram hur deras 

specifika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra. Pedagogens kunskaper och 

kännedom om enskilda barn och barngruppen kompletteras med specialpedagogens djupare, 

teoretiska kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd. Robert Thornberg (2009) menar att 

en större förförståelse för vad de olika yrkesrollerna kan innebära, innan samarbetet tar form, 

kan förhindra orealistiska förväntningar och missförstånd.  

	  

6.2.2	  Politiska	  beslut	  påverkar	  verksamheten	  	  
	  

Det blev tydligt för oss då vi bearbetat vårt empiriska material att det mest framkom brister i 

samarbetet och tendenser av hopplöshet kunde utläsas av svaren. Då vi tog hjälp av 
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Knutagårds (2003) verksamhetsteoretiska begrepp: verksamhet, behov, motiv, känslor och 

handlingar vid analysarbetet upptäckte vi att det inte är personerna i sig som orsakar dessa 

brister, utan att det är organisatoriska yttre faktorer som formar samarbetet. De faktorer som 

hindrar samarbete är framför allt tidsbrist, stora barngrupper och allt större 

upptagningsområden för specialpedagogerna. Även ett minskat antal verksamma 

specialpedagoger kopplade till förskolan och ett ökat antal barn som idag är i behov av 

särskilt stöd, menar våra respondenter är avgörande. Utökad arbetsbörda i form av större 

upptagningsområden resulterar ofta i att pedagogerna endast kontaktar specialpedagogerna då 

det uppstår problem. Det finns inte tid att arbeta förebyggande ute i verksamheten i lika stor 

utsträckning som förut. I likhet med Anette Sandberg och Lisbeth Ottosson (2010) fann vi 

olika kategorier som möjliggör eller försvårar samarbete. En olikhet som vi upptäckte utifrån 

deras resultat är att samtliga pedagoger i vår studie är engagerade och motiverade i arbetet att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att samarbetet är bristfälligt, men att det inte beror på 

yrkesrollernas förmåga att samarbeta utan på politiska beslut som sker i samhället. Vi har 

förståelse för att samarbetet brister då förutsättningarna för yrkesrollerna är givna från 

samhällets sida. Utifrån det vi sett i vår intervjustudie känns det oroväckande att 

förutsättningarna för samarbete skiljer sig åt mellan olika förskolor och mellan kommuner 

inför den dagen vi själva ska ut och arbeta i förskolan. Vi får intrycket av att det är svårt att 

påverka situationen, då det är politiska beslut som avgör verksamhetens tillgång till resurser. 

 

	  
6.3	  Slutord	  
 

Vi ville genomföra denna undersökning då vi saknade kunskap om specialpedagogens 

arbetsuppgifter och därmed även hur samarbetet ser ut inom förskolan. Vilken kunskap tar vi 

då med oss från denna studie in i vår blivande yrkesroll som pedagoger? Resultatet vi fått 

fram tar vi med oss som en värdefull erfarenhet och kunskap som påverkar oss som blivande 

förskollärare och i vårt sätt att i framtiden samarbeta med specialpedagoger. En dag kommer 

vi ha nytta av den kunskapen då vi själva står ute i verksamheten och ska se till att vistelsen i 

förskolan blir så bra som möjligt för alla barn oavsett behov. Alla människor, stora som små, 

har behov - de är bara olika till sin karaktär.  
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Vi anser att vi genom att skriva denna C-uppsats fått en större förståelse för ämnet och ny 

värdefull kunskap som vi kommer ha nytta av inför vårt kommande yrke. Denna kurs har varit 

mödosam och tidskrävande, men samtidigt väldigt rolig och lärorik. 

 

	  

6.4	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

 

Då många förskolor ute i landet har kontakt med specialpedagog anser vi att denna studie har 

relevans för blivande pedagoger och specialpedagoger och även yrkesverksamma sådana. 

Fortsatt forskning i ämnet skulle kunna vara att undersöka hur samarbetet mellan pedagoger 

och specialpedagoger påverkar barnen i barngrupperna. På vilka olika sätt kan barnet 

påverkas av de professionellas sätt att arbeta? På vilka sätt kan kvaliteten på samarbetet 

mellan dessa yrkesprofessioner påverka och ge förutsättningar eller konsekvenser för barnets 

utveckling i förskolan? Utifrån denna uppsats anser vi det vara intressant att undersöka om 

stora barngrupper och ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd kan ha ett samband? Vi anser 

även att samarbetet/samverkan mellan pedagog, specialpedagog och habilitering och hur det 

fungerar på olika förskolor, kan vara ett förslag för vidare forskning. Ytterligare ett förslag till 

vidare forskning är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar för att kunna inkludera 

alla barn i barngruppen, då vi anser detta vara en viktig uppgift för pedagogerna i förskolans 

verksamhet. 
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Bilaga	  1	  
 
Intervjuunderlag pedagog 
 
• Vad anser du är pedagogisk kunskap och kompetens? 

 

• Vilka kunskaper anser du vara viktiga för din yrkesroll i förskolan kring barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

• Vad anser du specialpedagogisk kunskap innebär i förskolan? 

 

• Vilken pedagogisk kompetens anser du att du behöver i den dagliga verksamheten kring 

barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Vilket stöd anser du dig behöva för att kunna utföra dina arbetsuppgifter kring barn i behov 

av särskilt stöd (gällande utbildning och tid)? 

 

• Hur ser de specialpedagogiska resurserna ut på er förskola? 

 

• Hur används den specialpedagogiska kompetensen på er förskola? 

 

• Hur ser du på specialpedagogens roll i förskolan? 

 

- Vad anser du är specialpedagogens viktigaste arbetsuppgift på förskolan? 

 

• Hur arbetar ni pedagoger på förskolan med specialpedagogisk ”träning”/övning? 

 

-  Hur skulle ni kunna arbeta med specialpedagogisk träning i barngruppen i den dagliga 

verksamheten? 

 

• Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan er och specialpedagogen?  

 

• Hur ser du på samarbetet kring det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd? 
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• Hur stort inflytande känner du att du har över det pedagogiska innehållet i förskolans 

verksamhet kring barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Hur anser du att förskolan bör organiseras för att kunna inkludera alla barn? 

 

• Hur gör du för att kunna möta alla barn i förskolan?  

 

• Vem anser du har störst ansvar för barn i behov av särskilt stöd gällande utveckling i 

förskolan? 

 

• Känner du att specialpedagogen ställer några krav på er som pedagoger? 

 

• Kan ni ställa krav på specialpedagogen?  
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Bilaga	  2	  
	  

Intervjuunderlag specialpedagog 
 
• Vad anser du är specialpedagogisk kunskap och kompetens? 

 

- Vad anser du att specialpedagogik innebär i förskolan? 

 

• Vilka kunskaper anser du vara viktiga för din yrkesroll i förskolan? 

 

- Vilka är dina arbetsuppgifter gällande denna förskola? 

 

• Vilken pedagogisk kompetens anser du pedagoger behöver i den dagliga verksamheten kring 
  
• Vilket stöd anser du dig behöva för att kunna utföra dina arbetsuppgifter kring barn i behov 

av särskilt stöd (gällande utbildning och tid)?  

          

- Får du något stöd från förskolan? 

 

• Hur ser de specialpedagogiska resurserna ut på den förskola du besöker? 

 

• Hur används den specialpedagogiska kompetensen på förskolan? (Uppföljning? Hur 

förvaltas din kunskap?) 

 

• Hur arbetar ni med specialpedagogisk ”träning”/övning i förskolan? 

 

− Hur kan pedagogerna arbeta med specialpedagogisk träning i barngruppen i den 

vardagliga verksamheten? 

 
• Hur ser du på pedagogens roll i förskolan? 

 

• Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan er och pedagogerna? Kan du beskriva 

samarbetet? 
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• Hur ser du på ert samarbete kring det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt 

stöd? 

 

• Hur stort inflytande känner du att du har över det pedagogiska innehållet i förskolans 

verksamhet kring barnet i behov av särskilt stöd? 

 

• Hur anser du att förskolan bör organiseras för att kunna inkludera alla barn? 

 

• Vem anser du har störst ansvar för barn i behov av särskilt stöd gällande utveckling i 

förskolan? 

 

• Kan ni ställa några krav på pedagogerna? (gällande övningar/träning/aktiviteter) 

 


