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Studien är en intervjustudie om åtta specialpedagogers upplevelser och tolkningar kring 

specialpedagogiskt arbete i förskolan. Syftet är att undersöka hur specialpedagogers 

stöd i förskolan kan främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i 

verksamheten. Det sociokulturella perspektivet ligger som en utgångspunkt i studien 

genom att lyfta samspelet mellan pedagoger, specialpedagoger, barn och miljö. Det 

innebär att kunskap skapas i samspel, att människor lär i sociala sammanhang. En 

gemensam syn och god samverkan är en förutsättning för att alla barn ska få lyckas och 

må bra i verksamheten. Relationellt och kategoriskt är olika perspektivval som får 

konsekvenser utefter vilket perspektiv som antas. Perspektiven är två kontraster till 

varandra där specialpedagogisk verksamhet bör utgå ifrån ett relationellt perspektiv som 

bygger på interaktion med övrig pedagogisk verksamhet samt att det är av vikt vad som 

sker i interaktionen. Resultaten tyder på att specialpedagogiskt stöd enligt 

specialpedagogerna uppskattas av både förskolechefer och pedagoger och ses 

betydelsefullt för det främjande och förebyggande arbetet. Det finns en vilja och önskan 

att arbeta utifrån det relationella perspektivet med ett proaktivt arbete, men att det idag 

ofta faller tillbaka mot det kategoriska perspektivet och åtgärdande insatser. Även 

lärmiljön är av stor vikt och har betydelse för alla. Det är något som specialpedagogerna 

försöker förmedla, men bristen på tid skapar mindre gynnsamma tillfälle.
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1 Inledning  
Vi är två blivande specialpedagoger med bakgrund som förskollärare inom förskolans 

verksamhet och kommer från olika kommuner i Sverige. Det genererar olika 

erfarenheter och kunskaper kring specialpedagogens arbete i förskolan. Våra 

erfarenheter signalerar mot ett specialpedagogiskt stöd med mer fokus mot problem och 

reaktivt arbete än mot ett proaktivt arbete utifrån ett relationellt perspektiv. Jakobsson 

och Nilsson (2011) framhäver att förhållningssätt och arbetssätt kan antingen främja 

eller motverka barns möjligheter. I främjande arbetssätt ökar barns delaktighet och 

lärande som i sin tur kan motverka och förebygga att svårigheter uppstår. Med motsatt 

effekt kan ett pedagogiskt arbetsätt och förhållningssätt förstärka eller rentav ge upphov 

till svårigheter istället (a.a.).Vi är nyfikna på om det är mer fokus kring att hitta snabba 

lösningar och åtgärda, istället för ett specialpedagogiskt stöd som kan skapa 

förutsättningar för lärmiljön utifrån ett relationellt perspektiv. Får specialpedagoger 

inom förskolan möjlighet att sprida sina kunskaper om relationellt synsätt med ett 

proaktivt arbetssätt? Utifrån ovan vill vi undersöka hur specialpedagogers stöd i 

förskolan kan främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten. Vi 

upplever att specialpedagoger i förskolan har stor kunskap kring både det relationella 

perspektivet och att de vill arbeta proaktivt, men att det inte alltid omsätts i praktiken. 

Vad är det som kan vara orsaker till att den teoretiska kunskapen inte alltid synliggörs i 

det praktiska handlandet? Utifrån det menar vi att det vore intressant att undersöka hur 

specialpedagoger själva upplever det och på vilket sätt de kan bidra till att främja det 

relationella perspektivet och det proaktiva arbetet i förskolan. Ämnet för vår studie 

anses relevant genom att specialpedagoger är en yrkesroll som har stor efterfrågan där 

behovet upplevs vara stort i förskolan. Det handlar om att specialpedagogen ses som 

betydelsefull och som gynnar verksamheten genom att hen har möjlighet att bidra med 

kunskap och ett utifrånperspektiv.  

 

Genom våra diskussioner har vi uppmärksammat att det ser olika ut i förskolans 

verksamhet inom det specialpedagogiska området. Våra erfarenheter är att olika 

förutsättningar ges kring vilket stöd pedagoger kan få och hur specialpedagogernas 

kompetens används. Det skiljer sig även i specialpedagogers ansvarsområden med antal 

förskolor, pedagoger och barn samt hur mycket tid det är avsatt för var förskola, vilket 

är av stor vikt för stödets förutsättningar till verksamheten. Jakobsson och Nilsson 

(2011) skriver att specialpedagogens roll ofta innebär att ge stöd till enskilda pedagoger 

eller ge hela arbetslaget handledning i pedagogiska frågor. En gemensam syn och god 

samverkan är en förutsättning för att alla barn ska få lyckas och må bra i verksamheten. 

Det som betyder mest är kommunikation, relationer och samverkan mellan olika 

aktörer. Palla (2015) visar att forskning om specialpedagogik i förskolan där barns och 

föräldrars röster tas tillvara och lyssnas på är ett bristområde. Behovet av forskning om 

förekomsten av specialpedagoger i förskolan, liksom kunskap och forskning om 

specialpedagogers uppdrag, arbete och roll i förskolan är stort. Det handlar om hur och 

var specialpedagoger finns anställda och hur deras arbetssätt ser ut. Det innefattar också 

om arbetssättet främjar en inkluderande förskola och vilka hinder respektive möjligheter 

som finns.  

 

Det framgår tydligt i Göransson et al. (2015) att det relationella perspektivet är 

utgångspunkt i specialpedagogens utbildning (a.a.). För att framhäva våra argument 

kring studiens syfte vill vi belysa vikten av det relationella perspektivet i yrkesrollen 

som specialpedagog. Det relationella perspektivet ses gynnsamt för att få möjlighet att 

möta alla barns behov och förutsättningar där interaktionen blir betydelsefull i barnets 

utveckling och lärande. 



  
 

5 

 

Genom att utgå ifrån ett relationellt perspektiv kan möjligheter skapas för en lärmiljö 

som är tillgänglig för alla barn. Det relationella perspektivet är en utgångspunkt i det 

förebyggande arbetet, det proaktiva, där mötet mellan barn och pedagog är 

betydelsefullt. Med hänsyn till det lyfts även behovet av det proaktiva arbetet fram och 

vikten av lärmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Genom det proaktiva 

arbetet skapas möjligheter för alla barn att få lyckas med sitt lärande och sin utveckling 

utifrån deras egna behov och förutsättningar. I jämförelse med kategoriskt perspektiv, 

som är motsatsen till det relationella perspektivet, ses arbetet som reaktivt och 

åtgärdande insatser sätts in när svårigheter redan har uppstått. Det är av stor vikt att 

specialpedagog kan bistå pedagoger med stöd kring det proaktiva arbetet utifrån ett 

relationellt perspektiv för att förebygga och minimera att svårigheter uppstår. Det gäller 

att redan från början utgå ifrån barns olikheter och skapa en verksamhet där mångfald 

ses som en resurs i gruppen. Det handlar både om hur miljön är utformad, om 

pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt gentemot barnen, samt det sociala klimatet. 

En lärmiljö som möjliggör utveckling och att lära utifrån sina egna behov och 

förutsättningar i samspel med andra.  

 

Persson (2007) lyfter fram att det ser olika ut bland skolor och förskolor kring att finna 

strategier för att möta elevers olikheter. Verksamheterna har oftast olika uppfattning om  

innehåll och omfattning av den specialpedagogiska verksamheten där normsystemen 

tenderar att ha en avgörande roll vid beslut om specialpedagogiskt stöd eller inte till 

individen. Det en verksamhet anser vara ett problem som kräver specialpedagogiskt 

stöd kan i en annan lösas inom ramen för verksamhetens vanliga pedagogik. 

Skolinspektionens rapport (2017) framhäver att förskolor med god kvalité innefattas av 

att arbetslag har möjligheter för pågående och kontinuerliga reflektioner kring 

verksamhetens arbete och hur det kan förbättras. Det görs för att barn ska få 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i inspirerande lärandemiljöer som 

lockar till utforskande, lek och kunskapsinhämtande. Idag är det en varierande kvalité 

inom förskolorna som resulterar i risken att inte kunna erbjuda likvärdiga möjligheter 

och förutsättningar för lärande och utveckling hos barnen. Persson (2007) menar att 

specialpedagogens roll i förskolans arbete bör handla om att främja för en verksamhet 

med en lärmiljö som är till för alla barn. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur specialpedagogers stöd i förskolan kan 

främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten.  

 

Utifrån vårt syfte väljer vi att fokusera kring följande frågeställningar som ligger till 

grund för studien som genomförs: 

 

 Vilket stöd menar specialpedagogerna att de ger i verksamheten? 

 Hur uppfattar specialpedagogerna att deras stöd påverkar verksamhetens 

förutsättningar att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv med fokus på ett 

proaktivt arbete? 

 Vilka förutsättningar uppfattar specialpedagoger finns för att de i sin roll ska 

kunna bidra till ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i förskolan? 

 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning 
Denna del i arbetet handlar först om förskolans uppdrag och specialpedagogik i 

förskolan. Därefter lyfts specialpedagogens examensordning samt specialpedagogens 

uppdrag och yrkesroll fram. Det görs för att skapa en grund till specialpedagogens roll i 

förskolans verksamhet samt för att få syn på vad som anses vara specialpedagogens 

uppdrag. Avslutningsvis tas lärmiljö upp med underkapitel social miljö, pedagogisk 

miljö och fysisk miljö. I en god lärmiljö skapas möjligheter för alla barn att lyckas med 

sitt lärande och sin utveckling och därav tas vikten av lärmiljöns olika dela upp.  

 

3.1 Förskolans uppdrag 
Idag går över en halv miljon barn i Sveriges förskolor (Skolverket, 2016a) och 

pedagogerna i förskolan är viktiga som förebilder. Barns uppfattning och respekt för 

rättigheter och skyldigheter i ett samhälle på demokratisk grund skapas och påverkas av 

de vuxnas förhållningssätt (Skolverket, 2016b). Det svenska skolväsendet vilar på 

demokratisk grund och ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. 

Utgångspunkten är att barnets bästa är i fokus samt att skolväsendet ska vara likvärdigt 

var i landet den än organiseras (SFS, 2017:174). Förskolans verksamhet ska ta hänsyn 

till barns olika behov och utgå från en helhetssyn på barnet. En helhet som bildas av 

utveckling, lärande och omsorg. Särskilt stöd och stimulans ska ges om behov finns för 

att kunna utvecklas, vilket innebär ett stöd som barnets specifika behov kräver. 

Verksamhetens organisation behöver erhålla pedagogerna stöd, resurser och kunskap 

som erfordras för att utföra uppdraget mot att bemöta alla barn utefter deras 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2016b, SFS, 2017:174). 

 

Det framkommer i Skolinspektionens rapport (2017) att pedagoger inom förskolan har 

en avsaknad av tillräckligt metodiskt analyserande. Det omfattas bl.a av vilka signaler 

bemötandet, lärmiljön och gruppindelningar ger för avtryck på barns vardag i förskolan. 

Alla barn ska få uppleva tillfredsställelsen att klara av svårigheter, fullgöra framsteg 

samt erfara att vara en positiv resurs i gruppen. Således är pedagogernas kompetens att 

förstå och samspela med barn samt vinna föräldrarnas förtroende av stor vikt. 

Pedagoger ska engagera sig i interaktionen med enskilda individer och med gruppen 

samt se möjligheter hos varje individ. I samspelet mellan barn och mellan barn och 

pedagog skapas möjligheter till lärande. Främjandet av lärandet ska ske i förskolans 

verksamhet, vilket erfordrar aktiva diskussioner i arbetslagen (Skolverket, 2016b). 
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Utbildningen ska förbereda specialpedagogen för ett vidgat arbetsområde och förbereda 

för en yrkesroll som rådgivare och handledare. Den ska även förbereda för att initiera, 

leda och genomföra lokala utvecklingsarbeten, dvs. leda ett förändringsarbete (UHÄ, 

reg nr D1-1452-90). Skolinspektionens rapport (2017) visar att kollegialt lärande och 

gemensamma reflektioner är avgörande för förskolans verksamhetsutveckling. 

Samtidigt visar rapporten att förskolechefer kan underskatta behovet av regelbunden 

avsatt tid för personalen. Det gäller att i ett kollegialt lärande reflektera tillsammans 

samt planera verksamheten så den utgör den helhet som föreskrivs i skollagen. 

 

3.2 Specialpedagogik i förskolan 
Persson (2007) lyfter fram att skolan ska vara likvärdig för alla (vilket också gäller 

förskolan enligt oss) samtidigt som verksamheten ska vara öppen för variation och 

främja mångfald. Dilemmat som blir är att skolan ska leverera en likvärdig utbildning 

samtidigt som barnens olikheter ger skäl för verksamheten att anpassa undervisningen 

till de enskildas förutsättningar. Enligt författaren skapar det i sin tur en brist på 

överensstämmelse mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Alltså en brist 

mellan lagar, förordningar och verksamhetens ambitioner jämfört med hur det fungerar i 

själva praktiken. Det har lett till att en lösning har varit att specialundervisning erbjudits 

till vissa individer. Det är här specialpedagogiken kommer in som antagare av 

uppgiften. Det handlar om att försöka sammanlänka det upplevda gapet mellan 

intentionerna, den så kallade formuleringsarenan och praktikens möjligheter, 

realiseringsarenan. 

 

Palla (2015) menar att specialpedagogik i förskolan är ett komplext och mångfasetterat 

område. Det handlar om syn- och förhållningssätt och det handlar om kompetens, 

arbetssätt och bemötande. Forskningen visar hur brist- och kompensationstänkande 

skulle kunna omvandlas till förståelse som ligger mer i linje med en inkluderande 

hållning. Olikheter ses som resurser och utgör utgångspunkter för förskolans 

verksamhet och skulle med fördel kunna ge goda effekter på området specialpedagogik i 

förskola. Sandberg och Norling (2014) lyfter fram att specialpedagogik belyser alla 

barns möjligheter till lärande, att skapa optimala förutsättningar för alla. För vissa barn 

krävs det utöver den generella pedagogiken ett särskilt stöd för utveckling och lärande. 

Specialpedagogik träder då in för att kunna tillgodose alla barns rätt till utbildning. 

Även Persson (2007) belyser specialpedagogik och specialpedagogiska behov. 

Författaren beskriver det genom att när den vanliga pedagogiken blir otillräcklig stöds 

den upp av specialpedagogiska insatser. 

 

För att kunna hantera komplexiteten i barnens vardag i förskolan krävs kunskaper kring 

mängden av olika påverkansfaktorer. Det handlar om barnets egna förutsättningar, 

sociala faktorer och även miljöns faktorer runt barnet. För att som pedagog kunna ge 

relevant stöd krävs kunskaper inom olika områden samt att pedagogerna ges stöd när 

deras kunskaper inte uppfyller behovet (Sandberg och Norling, 2014). 

 

Palla (2015) menar att forskning med fördel kan koncentreras mot att undersöka om och 

hur förskolor arbetar med dokumentation som specialpedagogiskt verktyg och stöd för 

lärande. Det är en angelägen fråga om likvärdighet och forskning som fokuserar på hur 

det skapas likvärdiga möjligheter. Det gäller både för barn, föräldrar eller pedagoger att 

få specialpedagogiskt stöd i en förskola som ska vara till för varje individ. Ahlberg 

(2015) skriver om olika former för specialpedagogiskt stöd och att det inte finns några 

generella lösningar på hur man ska gå tillväga i det enskilda fallet. Möjligheter att ge 

stöd är beroende av situation och samspelet mellan individen och miljön. För att minska 
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behovet av specialpedagogiskt stöd krävs organisationsförändringar och 

omstruktureringar i verksamheten (a.a). Skollag och läroplan för förskolan har en 

“grundsyn” som speglar att lärandet sker genom samspel med miljön och i interaktion 

med andra människor (SFS, 2017:174, Skolverket, 2016b). Vi gör vår egen tolkning att 

skolväsendets grundsyn lutar sig mot ett sociokulturellt perspektiv som innefattar att 

människor lär i sociala sammanhang. 

 

3.3 Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll 
Persson (2007) framhäver specialpedagogens viktiga roll i förskolan och skolans 

pedagogiska arbete. Det innebär att arbeta för att verksamheten är till för alla barn i nära 

samarbete med förskolechef eller rektor. Ytterligare ett ansvarsområde i rollen som 

specialpedagog handlar om att utveckla kvaliteten i det inre arbetet med barnen så att en 

god lärandemiljö skapas och erbjuds. Verksamhetens aktuella behov styr och ställer 

krav på flexibilitet hos specialpedagogen i erbjudandet av sin kompetens.  

I svensk författningssamling (SFS, 2007:638) framkommer betydelsen av samverkan 

och kollegialt arbete. Det framkommer även om studentens nyvunna förmågor och 

färdigheter som skall finnas för specialpedagogexamen; 

 
För specialpedagogexamen skall studenten 

● visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer (….) 

● visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

●  visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta  

behoven hos alla barn och elever. 

(SFS, 2007:638. s.5) 

Von Ahlefeld Nisser (2014) har genomfört en forskningsstudie som syftar till att 

klargöra specialpedagogens och speciallärarens uppdrag i förskola och skola. Den 

centrala uppgiften för specialpedagogik inom skolväsendet bör, enligt forskaren, bidra 

till att frambringa möjligheter och förutsättningar för barn utifrån ett inkluderande 

perspektiv. Det arbetet kan ske på flera olika sätt samt med olika medel i arbetet. 

Antingen direkt med barn eller indirekt och på ett mer förebyggande arbetssätt. 

Specialpedagog- och speciallärarutbildningen är påbyggnadsutbildningar på avancerad 

nivå där det fokuseras på ett förebyggande arbete med inkludering av barn och elever 

inom förskola och skola, fast på lite olika vis. En skillnad i examensordningarna, enligt 

författaren, kan förklaras med att specialpedagoger arbetar för barnen och speciallärare 

med barnen (a.a.). Eftersom vårt arbete handlar om specialpedagogernas arbete inom 

förskolans verksamhet kommer vi inte gå djupare in på speciallärarens kompetens utan 

hädanefter fokuserar vi på specialpedagoger. 

 

Göransson et al. (2015) lyfter att specialpedagoger bedömer att deras kunskapsområde 

innefattar goda kunskaper om rådgivning, konsultation och kvalificerade samtal med 

pedagoger och arbetslag samt att arbeta med och leda utvecklingsarbete på olika nivåer. 

Enligt författarna har specialpedagoger en relationell syn på utbildning och elever i 

behov av särskilt stöd. Likvärdighet och elevers personliga utveckling spelar en 

framträdande roll, snarare än kunskapsmål och individens frihet och ansvar. 

Skolproblem identifieras som problem i miljön, snarare än som brister hos enskilda 

elever. Det anses även att diagnos av enskilda elever inte borde vara betydelsefullt för 

att särskilda stödinsatser ska sättas in. Klang et al. (2016) poängterar att 
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specialpedagogens yrkesroll är ganska komplex där flera olika stora arbetsuppgifter 

förekommer.  

 

Persson (2007) framhäver en viktig kompetens som är att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare till pedagoger och även föräldrar. Ett stöd och mandat från 

förskolechef eller rektor krävs för att klara sitt uppdrag, samt mod och integritet för att 

våga ställa krav och vara ifrågasättande. Bladini (2007) menar att det är 

specialpedagogen som styr samtalet och har möjlighet att delge pedagogerna sin 

expertkunskap inom området genom råd eller genom att ställa perspektivutvidgade 

frågor. Von Ahlefeld Nisser (2014) fortsätter med det centrala för rollen som 

specialpedagog är att vara centralt övergripande, vara organisations- och 

lärmiljöutvecklare med fokus mot att det gagnar barn i behov av särskilt stöd.  

 

Specialpedagoger ska, enligt Von Ahlefeld Nisser (2014) kunna agera som kvalificerad 

samtalspartner och i Sverige arbetas det ofta i team och i uppdrag som en rådgivande 

roll. Inflytandet över tankegångar kring särskilt stöd är omfattande fast med ett stort 

navigerande kring olika nivåer och positioner. Som specialpedagog förväntas ett arbete 

med individ och grupp samt som organisationens förändringsagent med blick för 

inkluderande lärprocesser. Dock framkommer det att inkludering av barn inte sker i den 

mån som önskas, utan snarare tenderar segregeringen att öka i Sverige (a.a.). Utifrån det 

har Statsrådsberedningen (2017) skapat ett reformprogram för att försöka minska 

segregeringen i landet. Von Ahlefeld Nisser (2014) menar att en anledning till den 

riktningen kan antas vara antalet olika tolkningar av perspektivet inkludering. Samtidigt 

sker det hela tiden en tolkning kring specialpedagogens uppdrag. Anställda 

specialpedagoger inom förskolan tolkar uppdraget som utveckling av lärandemiljöer 

samt att vara med i arbetet kring likvärdighet. Det innefattar att arbeta med förskolans 

personal kring likvärdigheten för barn i behov av särskilt stöd och uppmärksamma och 

bevaka att så sker.  

 

Vidare menar författaren att specialpedagogens främsta arbetsfokusering bör vara att se 

till så förskolans arbete sker på ett moraliskt och etiskt försvarbart vis. Både genom att 

det ageras på ett adekvat etiskt och moraliskt sätt i situationer och att handlingen är 

etiskt och moraliskt rätt för de berörda. Allt med stöd och hjälp av lagar, förordningar 

och aktuella styrdokument. Det förebyggande arbetet kan ske genom att en 

specialpedagog agerar som kvalificerad samtalspartner kring organisationsfrågor med 

regelbundet deltagande i ledningens arbete samt i regelbundna samtalsgrupper med 

förskolans yrkesgrupper. För att skapa likvärdighet i förskolornas verksamheter, kan de 

kvalificerade samtalen kring organisationsfrågor ur ett specialpedagogiskt synsätt med 

ledningen utvecklas och ökas. För att betecknas som kvalificerat krävs regelbundenhet 

samt schemalagd tid där specialpedagogen har ett tydligt ledarskap. Det ställer krav på 

ledning att planera och organisera för att samtal ska kunna utföras och äga rum (a.a.). 

 

Renblads och Brodins (2014) forskningsstudie handlar om att undersöka vilket stöd som 

ges till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt om vilken roll specialpedagogen 

har i förskolan och vilken funktion de anser sig ha. Specialpedagogerna menar att de 

ofta blir inkopplade då pedagogerna beskriver att de egna metoderna eller arbetssätten 

inte räcker till för att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och lärande. Arbetssättet 

på förskolan anses vara inkluderande enligt alla tillfrågade specialpedagoger. Det 

innebär att åtgärder som sätts in i förskolan omfattar alla barn, men ibland sätts speciella 

aktiviteter in för att möjliggöra för alla barn att vara delaktiga. Bemötande och 

förhållningssätt är av stor vikt menar specialpedagogerna och det påverkas av 
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pedagogens egen grundsyn och kunskaper om barnets behov. För att få en förskola för 

alla barn är det pedagogens förhållningssätt som ska inta förändringsfokus och inte det 

enskilda barnet menar specialpedagogerna. Studien visar även att förskolorna är i största 

mån möjlighetsfokuserade och inte problemfokuserade. Ändå är det relativt många 

upplevelser från vårdnadshavare som känner det känslomässigt påfrestande att lämna 

och hämta sitt barn, på grund av pedagogers samtal till dem om deras barn. 

 

I studien framgår vidare att specialpedagogernas viktigaste uppgifter är att vara 

rådgivare, handledare och bollplank till pedagogerna. De har även en viktig roll när det 

gäller att upprätta handlingsplaner i samarbete med vårdnadshavarna. Studien visar, som 

tidigare nämnts, att specialpedagogerna menar att det sker ett inkluderande arbete på 

förskolan. Dock framkommer det att det haltar ibland genom att pedagogerna undviker 

att prata om barnens utveckling, inte tar stöd av läroplan i handlingsplanens uppförande 

samt att uppföljningar är svaga (Renblad & Brodin, 2014).  

För att främja barns psykiska hälsa framgår nedan vikten av barns sociala samspel i 

förskolan och skolan. Det är viktigt att lyfta barns positiva sidor och att skapa goda 

relationer, där de goda relationerna skapas i det inkluderande arbetet i förskolan. Ett 

förebyggande arbete är en förutsättning för att alla barn ska få möjlighet att lyckas i sitt 

lärande och i sin utveckling. Ungefär en fjärdedel av barnen i Sverige upplever 

psykosomatiska bekymmer (Almqvist, 2006, Renblad & Brodin, 2014). Det 

framkommer enligt Statens folkhälsoinstitut (2001, 2016) att psykisk ohälsa är det 

enskilt största hälsoproblemet bland barn och unga. Med indikationer på att den 

psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga människor. Samtidigt tyder forskning på 

att förebyggande insatser under uppväxtåren främjar psykisk hälsa. McDougall (2011) 

skriver om olika sätt att främja den psykiska hälsan hos barn och ungdomar med vikten 

av lek och kreativitet. Därigenom görs det möjligt för barn och ungdomar att lära sig om 

sig själva, sin relation med andra och världen omkring. Att ta vara på barnens styrkor 

genom att lyfta positiva egenskaper och förstärka dem kommer barnen att växa i 

självkänsla, stolthet och självförtroende. Tillit och anknytningar sker genom att skapa 

goda relationer som frambringar ett klimat av stöd.  

 

Med hänsyn taget till ovanstående, menar Renblad och Brodin (2014) att det kan antas 

finnas fler barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan men som inte får det. 

Specialpedagogerna i studien menar att behovet av deras kompetens ökar ständigt och 

de ser läroplanen som ett stöd i arbetet. Studiens slutanalys visar att specialpedagoger 

har en viktig roll i förskolan samt att det finns ett stort behov av specialpedagoger med 

tanke på den stora andel barn som mår dåligt och behöver särskilt stöd. 

 

3.4 Lärmiljö 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur specialpedagogers stöd i förskolan kan 

främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten. Lärmiljön ses som 

en betydelsefull del i det arbetet och genom att erbjuda en lärmiljö som är tillgänglig för 

alla barn skapas möjligheter att utvecklas oavsett behov och förutsättningar. 

 

Begreppet tillgänglighet innefattas av hur väl en organisation eller förskoleverksamhet 

fungerar för barn oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet rymmer vilka förutsättningar 

som krävs för en inkluderande verksamhet där alla barn får känna sig delaktiga. Det 

innebär att anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barnets behov 

och förutsättningar. I en fungerande lärmiljö kan alla barn erhålla och utveckla sina 

kunskaper och värden. Det vill säga en lärmiljö som fungerar från organisation med 
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resurs- och kompetensprioriteringar till gruppnivå, med god lärmiljö och utveckling av 

pedagogiska strategier. På individuell nivå handlar det om att utgå från behov, förmågor 

och kunskaper hos barnet i utformandet av lärandet (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2017).   

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2017) lyfter fram tillgänglighetsmodellen 

som greppar med ett helhetsperspektiv över lärande i förskola och skola. SPSM:s 

Tillgänglighetsmodell grundas i Tufvessons (2007) doktorsavhandling, samt av Küller, 

filosofie licentiat i psykologi samt professor i miljöpsykologi (1991, 2005a, b) som har 

ett litet annat upplägg än dagens tillgänglighetsmodell (Figur 1). Författarna tar stöd av 

”The Human- Environmental- Interaction model” (HEI-modell) som påvisar ett innehåll 

med fyra aspekter av omgivningen. De fyra aspekterna är fysisk miljö, social miljö, 

individuella faktorer samt aktivitet. I modellen framgår att det krävs goda 

förutsättningar och anpassningar av den sociala och fysiska miljön för att eleven ska må 

bra och lyckas (Tufvesson, 2007, Küller, 1991, 2005a, b).  

  

Materialet från SPSM (2017) har myndigheten tagit fram med syftet att erbjuda stöd i 

utveckling av lärmiljö i förskola och skola för att utmynna i en högre grad av 

tillgänglighet. Materialet innefattas av fyra områden som samspelar och påverkar 

varandra. Första området är förutsättningar för lärande med ett innehåll av olika 

kriterier på övergripande förutsättningar för att möjliggöra lärandet. Andra området är 

social miljö som innefattas av vilket stöd och strategier som är möjliggörande för en 

fungerande social samvaro. Pedagogisk miljö är tredje området som belyser aspekter 

som är nödvändiga för lärandet där undervisningens utformning är för att tillgodose alla 

barns lärande. Det fjärde och sista området fysisk miljö betonar indikationer för rummets 

utformning för lärandet (a.a.). 

 

Figur 1 nedan visar tre hörnstenar av social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö 

som förutsättningar för att barn ska kunna lyckas med sitt lärande. 

Figur 1, Tillgänglighetsmodellen. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2017) 

 
 

3.4.1 Social miljö 

För barn har känslan av att ingå i ett sammanhang med att träffa och utbyta erfarenheter 

med andra stor betydelse. Det handlar om kommunikation, aktiviteter och utrymmen där 

alla är delaktiga. När barn upplever att de befinner sig i en god social situation höjs 
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motivationen för lärande. En demokratisk gemenskap ska genomsyras och ge 

möjligheter för alla barn att mötas och medverka (SPSM, 2017).   

 

Allodi Westling (2010) tar fasta på att analysera orsaker till den tunna uppmärksamhet 

som ges kring begreppet socialt klimat eller inlärningsmiljö inom pedagogisk forskning 

och lärarutbildning. De känslomässiga aspekterna ses som något att arbeta för, men de 

uppfattas inte som lika betydelsefulla som de kognitiva aspekterna. En annan orsak till 

försummelse kan vara att det handlar om värderingar. Att arbeta med sociala mål 

innebär personliga värderingar, attityder och föreställningar som kan skilja sig i stor 

utsträckning även bland lärare i samma grupp.  

 

Författaren lyfter att socialt klimat som begrepp är närbesläktat med klassrumsklimat, 

skolklimat samt pedagogisk grundsyn. Relationer, lärare och barn, lärares förhållnings- 

och kommunikationssätt samt grupprocesser och klassrummet är områden som ingår i 

begreppet. Socialt klimat är en viktig faktor i utbildningsprocessen där kvalitet och 

riktningar i relationerna påverkar barnens självbild, prestationer och motivation. 

Särskild betydelse har det sociala klimatet för ett gynnsamt klassrums- och skolklimat 

för specialundervisning, inkludering och förebyggande program.  

 

Allodi Westling (2010) fortsätter med att ett klimat som vilar på en lyhördhet, 

respektfullhet och gemenskap, kan motivera barn från olika eller missgynnade miljöer 

att bli delaktiga i den pedagogiska utvecklingen och uppnå ett välbefinnande och goda 

resultat. 

 
3.4.2 Pedagogisk miljö 

Förskolans verksamhet ska erbjuda en trygg miljö som gagnar alla barns lärande och 

utveckling där barnen kan känna sig kompetenta samt uppleva att de har goda 

förutsättningar för att utvecklas och lära. Barnen ska även få möjlighet till delaktighet 

och få sina åsikter framlyfta. För att skapa dessa förutsättningar behöver pedagoger ha 

kunskap om hur alla barn lär sig på bästa sätt (SPSM, 2017).  

 

Vetenskapsrådets forskningsöversikt (2015) kring förskolans likvärdighet, nationellt 

som internationellt, lyfter viktiga områden som stärker en likvärdig verksamhet. 

Huvudområdena handlar om förskolepersonalens utbildningsnivå, kompetens och 

villkor samt förskolans tillgänglighet. Störst vikt för barns lärande och utveckling på 

kort och lång sikt är en hög kvalitet i interaktionen mellan pedagoger och barn. 

Pedagogiska relationer, som benämns som interaktionen mellan pedagog och barn, är 

det centrala för kvalitén. Hög kvalité belyser att pedagoger förmår ge barn kognitiv, 

social och emotionellt stöd som barnet är i behov av för att kunna använda sina 

tillgångar och förmågor fullt ut. Kärnan i en hög kvalité och likvärdig förskola handlar i 

grunden om hur personalen förstår, handlar och lyssnar på barnet. Det handlar också om 

hur personalen skapar möjligheter så barnet känner sig engagerad, kompetent och aktiv i 

sitt lärande (a.a.). Pedagogers kompetens i skapandet av relationer som är lämpliga både 

socialt och kunskapsmässigt är av stor vikt i mötet med barnet i den pedagogiska 

kontexten. Pedagogers kompetens och innehav av lekfullhet, att vara emotionellt 

närvarande och kunna närma sig barnets perspektiv är viktiga för barnets möjligheter att 

utvecklas och växa (Lutz, 2014). 

 

Bygdeson-Larssons (2010) syfte med sin studie är att undersöka om det kan vara 

möjligt för pedagoger i förskolan att med stöd av PPR-modellen (Pedagogisk 

processreflektion, gemensam reflektion inom arbetslaget kring samspel med och mellan 
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barn) stärka sin professionalitet i arbetet med barns samspel. Det innebär att kunna ge 

barnen bättre möjligheter att klara av lek- och samspelsprocesser inom förskolan på ett 

hälsofrämjande, lärande och utvecklande sätt. Resultatet i avhandlingen visar att det var 

möjligt för pedagogerna att med stöd av PPR-modellen förändra sitt sätt att tolka vad 

som skedde i samspelsprocesser med och mellan barn. Det ledde till ett förhållningssätt 

som var mer medvetet om de olika barnens perspektiv i olika situationer. I resultatet 

framgår även hur förändringar i pedagogens professionalitet växte fram med stöd av 

gemensam reflektion. Jonsson (2016) visar även i sin forskningsartikel att 

interaktionens möjligheter har avgörande betydelse utifrån pedagogens agerande. 

Studien visar kvalitativa skillnader i interaktionen av ett delat innehåll med barnet 

beroende på pedagogens kommunikation. Pedagogen kan antingen frambringa eller 

hämma möjligheter för engagemang, gemensam uppmärksamhet och samspel i 

interaktionen med barnet. 

 

Bygdeson-Larssons (2010) studie visar vidare att från ett perspektiv av kategoriserande 

till ett mer processinriktat skapas en ändring av pedagogens bild på barnet. 

Reflektionssamtalen i arbetslagen handlar om att ta sig utanför den förgivet tagna 

uppfattningen och få syn på alternativa perspektiv. Möjligheten till reflektion är stora i 

samtal eftersom pedagogerna får chans att dela sina upplevelser med andra och får på så 

vis tillgång till fler perspektiv. Pedagogerna i studien menar att PPR gav dem tillfälle att 

upptäcka en helhetsbild av enskilda barn av de samspelsprocesser som ägde rum mellan 

barnen. Författaren skriver vidare om att samspelsdimensionen har en central roll i 

förskolan om psykosocial ohälsa och framtida svårigheter ska förebyggas. Samtidigt ses 

dimensionsarbetet som en svår uppgift för förskolan. Pedagogerna har oftast inte 

tillräckliga verktyg för arbetet med lek- och samspelsprocesser och dessutom befinner 

de sig ofta i stressiga situationer. Det i sin tur gör att uppmärksamhetsfokuserandet 

krymper och tolkningen av det som sker blir inte tillräckligt nyans- och detaljrikt. 

Följden blir svårigheter att fatta snabba beslut som kan leda vidare till att ett negativt 

samspelsmönster börjar ta form. Följaktligen visar det på vikten av ett kvalificerat stöd 

för pedagogerna i arbetet med att undersöka, reflektera över och att handha lek- och 

samspelsprocesser i förskolan (a.a.). 

 

Inkludering belyser att verksamheten ska vara organiserad utifrån det faktum att barn är 

olika och att det är förskolan/skolan som ska förändras så att alla passar in. Integrering 

innebär att barn, som definierats som avvikande, ska passa in i en verksamhet som inte 

organiserats utifrån att barn är och har rätt att vara olika. Skillnaderna är att inkludering 

står för system- och organisationsförändring medan integrering berör individens 

anpassning till rådande förhållanden (Ahlberg, 2015). Nilholm och Göransson (2013) 

menar att inkludering handlar om att alla barn ska känna sig både pedagogiskt och 

socialt delaktiga. 

 

Gal, Schreur och Engel-Yeger (2010) lyfter att pedagogernas attityder till inkludering av 

barn med funktionshinder påverkas av pedagogens egna personliga egenskaper. Det har 

även betydelse för vilka anpassningar i miljön som anses behövas och hur deras krav på 

anpassningar skiljer sig beroende på vilken funktionsnedsättning barnet har. Studien 

visar att en avgörande variabel för inkludering var just pedagogernas attityd till 

funktionsnedsättning och integration.  

 

Lindqvist & Holmström Wirf (2016) menar att pedagoger strävar efter i sitt 

förhållningssätt att inkludera barn i varje lärandesituation utifrån förutsättningen att det 

främjar barnet. Samtidigt som det innefattas av ett hänsynstagande till barnets egen 
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upplevelse av inkludering, tror författarna att en utveckling kan ske både av nya 

metoder och även av barnets prestationer. Ett inkluderings- och delaktighetsperspektiv 

för barn som betyder att alla barn omfattas av undervisningen utifrån sina behov, samt 

att alla får på sina egna villkor vara delaktiga i gemenskapen. 

 
3.4.3 Fysisk miljö 

Förskolans fysiska miljö ska ge barn stöd i deras olika behov vid inlärning. Miljön 

utomhus och lokalerna inomhus påverkar välbefinnandet, den sociala samvaron och 

kommunikationen. Beroende på hur tillgänglig miljön är och hur den organiseras skapas 

olika möjligheter till utveckling och lärande. Den fysiska miljön kan både skapa 

förutsättningar, men även hinder för lek och lärande. Formandet av den fysiska miljön 

speglar ofta verksamhetens syn på barn som befinner sig där och även hur aktiviteter 

värderas. Det behövs god kvalitet av auditiv miljö, visuell miljö och luftmiljö för att 

skapa en miljö för lärande. Det ska även i skapandet av den fysiska miljön ges 

förutsättningar för socialt samspel, där socialt samspel ligger till grund för möjligheten 

till delaktighet (SPSM, 2017). 

 

Den fysiska miljöns utformning har betydelse för barnens möjligheter att delta på 

samma villkor. Tillgängligheten för barn med funktionsnedsättningar begränsas av 

brister i bland annat lokalernas utformning eller på grund av avsaknad av hjälpmedel. I 

verksamheter där det finns barn med fysiska funktionsnedsättningar behövs olika typer 

av anpassning av den fysiska miljön, liksom hjälpmedel av skilda slag för att möjliggöra 

full delaktighet och lärande. För barn med motoriska funktionsnedsättningar blir 

ramper, hissar och dörröppnare viktiga och för barn med syn- eller hörselnedsättning 

handlar anpassningen om ljus respektive ljud. För barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är anpassning av ljudmiljö och mängden av visuella intryck 

viktig. Den fysiska miljön har stor betydelse även för barn utan uppenbara 

funktionsnedsättningar. Det handlar om utformning av lokaler vad gäller 

rörelseutrymme, uppehållsrum, akustik eller den rent estetiska utformningen (Jakobsson 

och Nilsson, 2011). 

 

Negativa attityder av pedagogerna uppfattas ligga till grund för de hinder som uppstår i 

miljön och de är svårast att förändra. Med en mänsklig och fysisk tillgänglig miljö, där 

barnen är deltagande och inte bara har en plats i gruppen, krävs ett miljöskapande som 

är anpassad med mer, mindre eller olika stimuli utav didaktiska strategier och 

anpassningar av bedömningar och uppgifter. Unga pedagoger uppger att de inte är 

utbildade för dessa utmaningar. För att komma till bukt med det dilemmat måste de få 

utbildning och grundläggande stöd, vilket framkommer i deras farhågor i studien (Gal, 

Schreur & Engel-Yeger, 2010). 
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4 Teoretiskt perspektiv 
Ur det breda sociologiska perspektivet grundas vår bas som är det sociokulturella 

perspektivet, att människor lär sig i sociala sammanhang. Vi går djupare in i de 

specialpedagogiska perspektiven eftersom vi anser dem relevanta för vår studie. 

Specialpedagogiska perspektiven innefattas av det kategoriska samt det relationella 

perspektivet. Genom respektive perspektiv lyfts olikheter fram som barnsyn, 

lärandesyn, kunskapssyn och arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd. 

Avslutningsvis lyfter vi fram reaktiv och proaktiv verksamhetskultur som kan ses 

framträda i det kategoriska respektive det relationella perspektivet. 

 

Svensson (2015) skriver att ett perspektiv anger ur vilken synvinkel ett visst fenomen 

ska betraktas och studeras. Ett brett sociologiskt perspektiv är riktat mot hur människor 

fungerar i samhället och hur de relaterar till varandra och samspelar (a.a). Vi har 

undersökt hur specialpedagogers stöd i förskolan kan främja ett relationellt perspektiv 

och proaktivt arbete i verksamheten, där både pedagoger, barn och lärmiljön samspelar. 

Samverkan och kommunikation ses som en viktig del och det sociokulturella 

perspektivet blir som en utgångspunkt genom att lyfta samspelet mellan pedagoger, 

specialpedagoger, barn och miljö. 

 

Säljö (2014) betonar att beroende av vilka kulturella omständigheter människan lever i 

tas kunskap och lärdom upp på olika vis. Det sociokulturella perspektivets kärna 

handlar om hur individ samt grupp tillägnar sig och drar nytta av fysiska och kognitiva 

resurser där fokus landar i hur individ och grupp samspelar. Ett avgörande parti är 

kommunikationen mellan individerna där sociokulturella resurser skapas via 

kommunikationen och förs därefter vidare. Enligt författaren blir människan delaktig i 

färdigheter och lärdomar genom interaktionen. Jakobsson (2012) framhåller också att 

utveckling sker när människor interagerar i speciella aktiviteter. Det skapas möjligheter 

för samtliga deltagare att utveckla nya kompetenser och kunskaper för interaktionen 

förbehålls av att klargöra, omformulera, diskutera och presentera nya tankegångar. Det 

förbehålls även av att lyssna på andra vilket bidrar till nya perspektiv av omvärlden och 

det i sin tur skapar nytänkande. Människors interaktion med varandra har en avgörande 

betydelse för vad individen får ut av situationen och inte minst vad individen lär sig för 

nya kunskaper. Lutz (2014) menar att barnets förkunskaper är en förutsättning som 

ligger till grund för det pedagogiska mötet. Om pedagogen finner var barnet befinner 

sig kunskapsmässigt skapar det goda förutsättningar för att möjliggöra lämpligt och 

anpassat material för lärandestunden, samt att möta barnets erfarenheter. 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att man fokuserar på lärande och delaktighet samt 

kommunikation och relationer på olika nivåer och i olika sammanhang av 

verksamheten. Perspektivet har influenser från ett sociokulturellt perspektiv genom att 

förskolan/skolan anses som en social praktik med speciella normer och meningssystem. 

Författarna skriver även om det specialpedagogiska och det relationella perspektivet. 

Det innefattar såväl individen som den omgivande miljön. Det är i relationerna, i själva 

mötet mellan människor i den pedagogiska situationen som behov och förutsättningar 

skapas (a.a.). Vår tolkning är genom att specialpedagoger och pedagoger samverkar i 

arbetet kring barnen i förskolans verksamhet genomsyras vår studie av det relationella 

perspektivet. Dahlin-Ivanoff (2015) skriver att människor utformar sin egen kunskap i 

samspel med andra. Denna kunskap uppdateras ständigt när nya erfarenheter skapas och 

måste förstås i sitt sammanhang. Förståelse är något som växer fram i ömsesidig 

påverkan och den interaktionen ses som en lärandeprocess. 
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4.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Oftast urskiljs två olika perspektiv inom den specialpedagogiska forskningen 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Det traditionella eller 

individuella perspektivet har utgångspunkt inom medicin och psykologi, fast 

perspektivet benämns olika av forskare. Perspektivet innebär att problemet återfinns hos 

individen. Det alternativa perspektivet har sociala konstruktioner som perspektivets 

centrum och inte individen. Författarens anblick på perspektivet uppdagas genom att 

han anger att traditionell specialpedagogik i förlängningen skapar individen som bärare 

av problemet (Nilholm, 2005). 

 

I tabellen nedan synliggörs de två perspektiven av författarna som Traditionellt 

perspektiv och Alternativt perspektiv (Göransson et al. 2015). Tabellen är inspirerad av 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) där det istället är begreppen Categorical 

perspective samt Relational perspective. Begrepp som vi översätter till kategoriskt och 

relationellt, vilket är mest relevant att använda vidare i vår studie. 

 

Tabell 1, Ett kategoriskt och ett relationellt synsätt på skolsvårigheter. 

 

  Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Syn på elevers olikheter Kategorisering av elever; 

bristperspektiv 

Olikheter utgör 

förutsättningar för skolans 

arbete 

Form för 

specialpedagogiskt stöd 

Speciallösningar Stöd ges till elever som är 

integrerade/inkluderade 

Syn på specialpedagogisk 

kompetens 

Professionellt stöd relaterat till 

diagnosticerade svårigheter 

hos individen 

Professionellt stöd för att 

differentiera undervisning 

och innehåll, dvs. för att nå 

alla elever 

Anledning för behov av 

särskilt stöd 

Elever med svårigheter. 

Svårigheterna är bundna till 

eleven. 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter finns i hela 

undervisningssituationen. 

                                                                                                 (Göransson et al. 2015, s. 4) 

 

Både Persson (2007) och Tinglev (2014) använder i deras fall, rubriker av relationellt 

och kategoriskt perspektiv. Författarna lyfter fram fokus för specialpedagogiska 

åtgärder där tidsperspektivet kortsiktighet (kategoriskt perspektiv) fokuserar på eleven. 

Jämfört med tidsperspektiv av långsiktighet (relationella perspektivet) där fokus istället 

är mot elev, lärare och lärandemiljön. I detta avseende lyfter Lundgren och Persson 

(2003) fram att den reaktiva kulturen individualism dominerar och arbetet bygger på 

akuta lösningar. Däremot speglar den proaktiva kulturen en gemensam uppdragssyn 

med ett förebyggande arbete som grund där framförhållning och noga övertänkta 

strategier finns med. 

 

Persson (2007) menar att specialpedagogisk verksamhet bör utgå från ett relationellt 

perspektiv. Ett perspektiv som bygger på interaktion med övrig pedagogisk verksamhet 

i skolan. Det är av vikt vad som sker i förhållandet, interaktionen samt i samspelet 

mellan olika aktörer. Grunden till förståelsen för agerandet står inte i den enskildes 
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uppträdande eller agerande. Den grundtanken tillhör således det kategoriska 

perspektivet som är motsatspoolen och påvisar en radikal skillnad i grundtanken jämfört 

med det relationella perspektivet (a.a.). Kategoriskt och relationellt perspektiv är olika 

perspektivval som får konsekvenser för forskning och (special)pedagogisk verksamhet 

utefter vilket perspektiv som antas. Perspektiven, som syns i tabellen är två kontraster 

till varandra och skapar olika sätt att se och förstå praktiken, samtidigt behöver den ena 

inte utesluta den andra (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 2001, Persson 2007, 

Tinglev 2014). Istället kan perspektiven förstås som ”idealtyper” eller konstruktioner av 

mental karaktär med tanken att agera mer som ett hjälpverktyg så en del av verkligheten 

kan förstås bättre (Persson, 2007). 

 

Nilholm (2005) vill visa att ett tredje perspektiv är behövligt. Ett perspektiv som han 

kallar för dilemmaperspektivet. Det ska i sin tur bättre kunna sammanfatta den 

problematik som förknippas med specialpedagogisk praktik. Författaren ifrågasätter om 

det ska godtas att det sannolikt endast kan urskiljas två huvudsakliga perspektiv inom 

specialpedagogisk forskning. Kan det i så fall vara grund för tillräckligt angelägna 

medel för att organisera forskningsområdet eller kan det vara så att det behövs ett extra 

perspektiv för att klarlägga vår förståelse bättre. Ett perspektiv som hamnar mellan ett 

traditionellt och alternativt perspektiv. Det skapar en tolkning från vår sida att Nilholms 

extra perspektiv har grunden i att problematiken återfinns både i omgivningen och hos 

individen. 

 

Persson (2007) lyfter fram specialpedagogen och dess ansvar som få andra tjänstemän 

har. Som specialpedagog är det en utsatt position när det handlar om att ge 

rekommendationer eller vidta åtgärder som kan upplevas obekväma av andra 

personalgrupper. Det krävs både kompetens och civilkurage för att antyda till ett 

arbetslag att barnets svårigheter kan bero på brister i undervisningen där barnet befinner 

sig. Det kan sannolikt förefalla sig så att ett viktigt skäl till att åtgärder oftast stannar på 

individnivå grundas i detta. Problematiken kan ligga i att som specialpedagog inte våga 

föreslå åtgärder som kräver förändringar i undervisningen och pedagogernas arbete på 

grund av ifrågasättande från rådande organisation. 

 
4.1.1 Kategoriskt-, relationellt perspektiv och verksamhetskulturer 

Det kategoriska perspektivet framhåller Göransson (et al. 2015) att det har sitt ursprung 

inom det medicinska och psykologiska fältet. Svårigheter är i första hand orsaker av 

egenskap hos barnet, brister hos barnet som talas om i termer av funktionsnedsättningar 

och diagnoser. Det kategoriska perspektivets risker är att bortse från yttre faktorers 

påverkan och fokusering sker enbart på att individualisera problematiken. Jakobsson 

och Nilsson (2011) betonar att utgångspunkten i ett kategoriskt perspektiv är kortsiktig 

genom sin koncentration på problem definierade på skolans och undervisningens 

villkor, till exempel individuella elevers svårigheter eller funktionsnedsättningar. Det 

innebär att forskningen ofta blir direkt och praktiskt inriktad mot metodiska förslag till 

åtgärder riktade till individer. Felaktigt eller bristande bemötande från omgivningen mot 

barn som befinner sig i en process kan enligt Lutz (2014) ge stora följder för barnet på 

lång sikt. Sett utifrån annat perspektiv kan barn få förutsättningar att bemästra och 

hantera olika svårigheter om barnet får rätt stimulans från omgivningen. 

 

Von Wright (2002) menar att det punktuella perspektivet intresserar sig i första hand för 

förmågor och egenskaper hos enskilda individer och i andra hand för hur dessa tar sig 

uttryck i handlingar. I det punktuella perspektivet förstås människan som en i princip 

fristående varelse. En människas personlighet och anlag uppfattas som förankrade i 
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hennes inre och enskilda individers problem kan förstås utan direkt hänsyn till de 

sociala och ekologiska sammanhang i vilka de lever. Punktuella egenskaper tillhör en 

individ och är tidsbestämda. Författaren redogör för att det punktuella perspektivet 

uppmanar läraren att noggrant studera barnets behov. Behovet är individuellt och det är 

barnets individuella behov som hanteras och är tidsbegränsat eftersom det kan upphöra 

då det är tillfredsställt. Behov betecknar en brist, där behov ska tillfredsställas och 

jämvikt ska uppnås. Barnets behov uttrycker en avsaknad att det är något som fattas 

barnet. För att kunna åtgärda problemet och tillfredsställa behovet behöver läraren finna 

bristen där den punktuella blicken söker efter bristen hos barnet och efter de kvaliteter 

som saknas. 

 

Det relationella perspektivet poängterar Von Wright (2002) att det tar sin utgångspunkt 

i att inte vara tidsbestämd. Dessutom att fenomen omfattar minst tvåsidiga 

beskrivningar, där den ena sidan förstås genom beskrivning av den andra. Då vi vill 

begripa oss på en annan människa kan vi inte behandla denna som en isolerad, sluten 

varelse, utan förstå hens handlingar i relation till det aktuella sammanhanget. Frågor och 

problem hanteras som fenomen snarare än som enskilda händelser, beteenden eller 

egenskaper knutna till individer. Enligt författaren framgår att i ett relationellt 

perspektiv är jag inte dyslektiker/allergiker, men jag har dyslexi/allergi - ett fenomen 

som framträder tydligare i vissa situationer än i andra. Relationellt kan vi förstå 

människors svårigheter och problem som mellanmänskliga fenomen genom att betrakta 

oss och andra, inte primärt som enskilda avgränsade subjekt, utan som öppna människor 

som kommer samman i figurationer. Då blir det unika individuella, det som gör dig till 

dig och mig till mig, ett föränderligt fenomen som framträder i möten mellan oss. Det 

relationella perspektivet utgår ifrån att det unika, det finns inte i en annan, utan det 

framträder i mötet mellan människor där de genuina mänskliga mötena är både kreativa 

och obestämda.  

 

Aspelin (2013) betonar också att det relationella perspektivet definieras av ett intresse 

för vad som sker mellan människor. Relationell pedagogik påvisar de rika pedagogiska 

processerna i relationen. Den relationella ansatsens motsats består av det kategoriska 

perspektivet. För att försöka ge en förklaring till skillnaderna dem emellan beskriver 

författaren det relationella perspektivet som att det ger uttryck för ”mänskligt liv av 

största intresse” och motsatsen visar sig som ”inget annat än…”. Aspelin och Persson 

(2011) lyfter fram relationell pedagogik där en del av grundtanken är att relationer står i 

centrum. Även med synen mot utbildning ligger kärnans centrum just i skeendet mellan 

människor. Individen växer, utvecklas och lär sig saker i relationer. Färdigheter och 

förmågor växer fram i relationer, vilket visar på relationers enorma betydelse (a.a.). Om 

pedagoger uppmärksammar och bemöter svårigheter på ett bra sätt kan det skapa 

förutsättningar att frambringa en möjlighet till positiv förändring som i sin tur kan 

möjliggöra en utveckling av barnets självbild (Lutz 2014). 

 

Relationellt perspektiv fokuserar på faktorer i olika nivåer i miljön som möjliga 

påverkansorsaker för att barn hamnar i svårigheter. Utav det fokuseras det mer kring 

olika varianter av specialpedagogiskt stöd som kan ge förutsättningar för att minska, 

avstyra eller eliminera svårigheter (Göransson et al. 2015). Det specialpedagogiska 

arbetet med grund i relationellt perspektiv kan vara svåra att motivera i verksamheter. 

Relationellt perspektiv har ett långsiktigt arbete som grund i sin utvecklingsprocess. I de 

långsiktiga lösningarna ingår oftast pedagoger och verksamhetens organisation. Det vill 

säga ett förändringsarbete som kräver tid samt att det genomsyras inte av att vidta 

åtgärder mot problem här och nu. De upplevda problemen i verksamheterna kräver, 
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enligt författaren, snabba lösningar och utav det begrundas inte de långsiktiga 

konsekvenserna som uppstår av de kortsiktiga insatserna (Persson, 2007). 

 

Lindqvist och Holmström Wirf (2016) menar att som specialpedagog kan hen i sin 

yrkesroll skapa medvetenhet för pedagoger kring skillnaden mellan specialpedagogik i 

form av stödjande och kompensatoriska insatser jämfört mot en inkluderande 

specialpedagogik med ett förebyggande syfte (a.a.). Om specialpedagogiska fältet intas 

av ett relationellt perspektiv skapas en grundläggande interaktion med pedagogiken. Det 

viktiga blir då i praktiken vad som sker i samspelet, i interaktionen mellan människor. 

Handlingsgrunden riskerar inte att fokuseras till att finnas i den enskildes beteende eller 

handlande. I det relationella perspektivet handlar det om ”barn i svårigheter” jämfört 

med det kategoriska ”barn med svårigheter” (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 

2001). 

 

Beroende av vilken miljö verksamheter skapar träder olika verksamhetskulturer fram. 

Vi vill där av ge en inblick i verksamhetskulturer som uppträder kopplat till kategoriskt 

och relationellt perspektiv. I den reaktiva verksamheten är vår uppfattning att ett 

kategoriskt och punktuellt perspektiv är framträdande jämfört med den proaktiva 

verksamhetskulturen som frambringas i ett relationellt perspektiv. 

 

Reaktiv verksamhetskultur innebär att det är styrt av fastlagda regler och det föreligger 

en ständig resursbrist. Tolkningen är att det saknas ekonomiska resurser för att fullgöra 

uppdraget såsom det krävs samtidigt som det alltid är en avsaknad av tid och tidsbristen 

är närvarande hela tiden. Arbetet i den reaktiva verksamheten kännetecknas av akuta 

karaktärer och av att uppgifter ska åtgärdas. Verksamheten tvingas prioritera hårt bland 

arbetsuppgifter för att få arbetsro vilket i sin tur skapar en minskad tillgänglighet. I den 

reaktiva kulturen skapas uppgivenhet och resignation (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Även Lundgren och Persson (2003) menar att den reaktiva verksamhetskulturen 

kännetecknas av att verksamheten är styrd av fastlagda regler och att samverkan är 

tidsödande och meningslös. Det framgår att det är informell kommunikation och 

individuell och outtalad kunskapsbas. Författarna poängterar även att den reaktiva 

kulturen innebär ett åtgärdande arbete där det är en avsaknad av motiv för uppföljning 

och utvärdering. 

 

Proaktiv verksamhetskultur har en vägledande syn som kännetecknas av ett gemensamt 

samhällsuppdrag. Det innefattas av förebyggande arbete där samverkan utgör en 

naturlig del i den professionella kommunikationen som äger rum (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Med en utgångspunkt i ett holistiskt synsätt ses barnets situation 

utifrån helheten i sammanhanget. De förebyggande åtgärdernas inriktning är mot 

lärmiljöns uppbyggnad, förutsättningar och anpassningar (Lutz, 2014). En verksamhet 

som präglas av en proaktiv kultur har möjlighet att forma en hög arbetstillfredsställelse 

tack vare ett tillitsfullt klimat, genomtänkta lösningar och strategier på problem. Med 

hjälp av den kollektiva basen av kunskap skapas relevanta problemlösningsstrategier för 

verksamheten där företrädarna för verksamheten ställer individens delaktighet i 

centrum. Den proaktiva verksamhetskulturen ger förutsättningar för en ökad självtillit. I 

själva arbetet återfinns ett öppet klimat som möjliggör utvecklandet av strategier för 

återkoppling och utvärdering inför verksamhetens fortsatta uppdrag (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Lundgren och Persson (2003) menar att den proaktiva 

verksamhetskulturen kännetecknas av att samverkan är ett naturligt medel i arbetet. Det 

är professionell kommunikation och kollektivt och känd kunskapsbas som förekommer i 
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verksamhetskulturen. Författarna poängterar att den proaktiva kulturen innebär ett 

förebyggande arbete där det finns utvecklade strategier för utvärdering. 

 

I samband med ovan framgår det i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016b) att 

verksamheten ska präglas av det etiska förhållningsättet som ges uttryck i 

värdegrunden. Genom konkreta upplevelser tillägnar sig barn normer och etiska värden. 

Som i sin tur belyser vikten av de vuxnas förhållningssätt eftersom de i förskolans 

verksamhet blir viktiga bärare som förebilder inför skapandet av lika värde, jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter (a.a.). Utifrån kapitel 4:s innehåll och tabell (1) 

sammanställer vi en egen modell med de uttryck som är relevanta i vår text. Nedan 

framgår vår tolkning av författarnas perspektivval och begrepp samt hur det framtonas 

beroende på perspektiv. 

 

Tabell 2, Kategoriskt och relationellt synsätt i denna studie. 

 

 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Behovet för särskilt stöd Barn med svårigheter Barn i svårigheter 

Specialpedagogisk 

kompetens 

Lösa akuta problem  Stöd ges till barn som är 

inkluderade   

Tidsperspektiv Kortsiktighet - reaktivt Långsiktighet - proaktivt 

Fokus vid 

specialpedagogiskt stöd 

Barn / individrelaterat Barn, pedagog, lärmiljö 

/socialt och miljörelaterat 

Specialpedagogisk syn  Professionellt stöd ges relaterat 

till diagnostiska svårigheter hos 

barnet 

Professionellt stöd ges för att 

förebygga och skapa 

undervisning som gynnar alla 

barn  

Kartläggning inför möjliga 

stödåtgärder 

Barnet studeras Hela utbildningsmiljön 

studeras 

Arbetssätt Svårigheter att inkludera 

barnet 

Utveckla lärmiljön så den 

stimulerar alla barn 
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5 Metodval 
I studien använde vi oss av en kvalitativ metod och gjorde intervjuer som ansågs vara 

lämpliga i undersökningen för att få svar på frågeställningarna. Intervjufrågorna för 

studien är framtagna med grund från syftet och frågeställningarna samt med en teoretisk 

anblick. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att intervjuns styrka är att den 

går relativt snabbt att genomföra. Många tillfrågade i just skandinaviska länder ställer 

gärna upp och ett brett material kan fås av att kvalitativa orienterade intervjuer används. 

Gunnarsson (2017)
1
 pratade om ett kvalitativt förhållningssätt som innefattar både 

tolkning och subjektivitet. Världen är tolkad och upplevd och vi vill veta individens syn, 

inte vad alla gör. Genom intervjuer fick vi möjlighet att ta del av specialpedagogers syn 

på deras upplevelser och tolkningar i verksamheten. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter och avslöja 

deras levda värld. 

 

5.1 Urval 
I urvalet för vetenskaplig litteratur har vi använt oss av olika sökmotorer för att finna 

relevant nationell som internationell forskning. Vi har sökt fram den vetenskapliga 

litteraturen genom databaser via Linneuniversitetets bibliotek som ERIC, DIVA, 

OneSearch och SwePub. I sökandet har vi även använt oss av sökbasen Libris. 

 

I studien intervjuades åtta specialpedagoger som arbetar inom förskolan och 

intervjuerna gjordes enskilt. Genom att vi bor i olika delar av södra Sverige fick vi 

möjlighet att intervjua specialpedagoger från flera olika kommuner. Rennstam och 

Wästefors (2015) poängterar att det inte är mängden data som är det viktigaste i en 

kvalitativ studie utan variationen och innebörden (a.a.). Respondenter har valts utifrån 

att yrkesrollen representerar förskolan samt genom att de tillför en spridning i antalet år 

som verksamma specialpedagoger. Det med anledning av att få spridning i när 

specialpedagogutbildning genomförts samt att antalet år genererar i olika perspektiv och 

erfarenheter. Allt för att få olika erfarenhetsresonemang som i slutändan skapar en 

helhet kring specialpedagogers erfarenheter med en vidare syn och djupare förståelse 

för hur det fungerar i verksamheten. En sammanfattande beskrivning av respondenterna 

i studien återfinns i bilaga 1. 

 

5.2 Tillvägagångssätt 
Det empiriska materialets fokusering handlar om att ta del av specialpedagogers tankar 

och reflektioner i sitt arbete inom förskolan. Genom utförandet av intervjuer fick vi 

möjlighet att se om våra funderingar om stöd till pedagogerna upplevs kunna främja 

bemötande gentemot barnen i verksamheten och skapa ett mer proaktivt arbetssätt. För 

att fånga in specialpedagogernas kompetens och djup i sina reflektioner valde vi att 

använda oss av metoden kvalitativ intervjustudie. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter 

fram att forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt 

samtal. En intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Intervjun är ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett 

tema av ömsesidigt intresse. 

 

Tillvägagångssättet för empiristudien var att samla in data från intervjuer, transkribera 

samtalen och analysera materialet därefter. Studien antar en kvalitativ ansats med 

                                                 
1
 Gunnarsson, Marie (2017). Insamling och analys av kvalitativa data. 3/2 -17. Växjö, Linnéuniversitet. 
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insamling från intervjuer för att kunna nå en fördjupad kunskap och komma närmare 

mänskliga förhållanden, vad som händer i möten människor emellan och i relationer. Ett 

dilemma med vald metod kan vara att intervjun återspeglar det sammanhang det utförs i 

och det respondenten uttrycker kan ha ett annat syfte än forskarens tolkning. 

Forskningen kan lätt bli subjektiv i och med att forskaren själv tolkar observationerna 

och intervjusvaren (Ahrne & Svensson 2015). 

 

För att prova upplägget på studien valde vi att göra varsin test av intervjuguiden i form 

av att intervjua två specialpedagoger. Vi ansåg det angeläget för att få prova 

trovärdigheten i frågorna samt reflektera och analysera över om frågorna skulle kunna 

ge svar på det som undersöktes i forskningsstudien. Intervjuguiden som sedan användes 

finns i bilaga 2. Ahrne och Svensson (2015) betonar att det finns ett etiskt dilemma vid 

kvalitativa studier. Det kan innebära svårigheter som forskare att förhålla sig objektivt 

under processens gång. Något som behöver finnas med i tanken hela tiden för att 

motverka det. För att testa intervjuguiden valde vi även att spela in intervjuerna för att 

prova så utrustningen fungerade. Utifrån svaren kunde vi sedan se och reflektera kring 

om vi kände att de skulle kunna användas i resultatet och kunna ge svar på syfte och 

frågeställningar. Möjlighet skapades till att få en uppfattning om frågorna var relevanta 

för undersökningens syfte och frågeställningar och om de ansågs vara tillräckliga och 

användbara. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att ju bättre intervjun förbereds, 

desto högre blir kvaliteten på den kunskap som produceras i intervjuinteraktionen. 

Utifrån det blir förutsättningarna desto bättre för den behandling som sker av det 

insamlade intervjumaterialet. 

 

Gunnarsson (2017)
2
 poängterade vikten av upplägget vid intervjuer. Tid och plats 

påverkar och det är viktigt att göra en planering där det framgår om intervjuerna ska ske 

enskilt, i grupp eller återkommande och i så fall hur många. Det är även viktigt att göra 

en guide och tänka igenom om frågorna ska vara öppna och/eller slutna. Frågorna i vår 

studie var främst öppna för att kunna få möjlighet att få utförliga och detaljerade svar av 

specialpedagogerna. Intervjuerna spelades in och skriftliga anteckningar fördes. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att oavsett inspelningsteknik är det även 

lämpligt att ta anteckningar under själva intervjun. 

 

I studien transkriberades sedan materialet och vi skrev ner det själva. Det var 

tidskrävande och ibland svårigheter med tekniken, men fördelen att kunna höra exakt 

vad respondenterna faktiskt sa. Möjligheten att kunna spola tillbaka och höra det igen 

ger stora fördelar jämfört med om intervjun endast skett med stödanteckningar. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att skriva ut själv är tidskrävande, men 

är fördelaktigt i det långa loppet. Sådant som är svårt att höra förstås lättare av den som 

gjort intervjun, som har stödanteckningar att tillgå. En annan fördel med att skriva ut 

själv är att man lär känna sitt material och kan inleda tolkningsarbetet redan under själva 

lyssnandet och skrivandet. Analys och tolkningar kan därmed fördjupas på andra sätt än 

om uppgiften genomförs av någon annan. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att 

utskriften blir själva inledningen till en analytisk process där kvaliteten på den 

ursprungliga intervjun är avgörande för kvaliteten på den följande analysen. 

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 
Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Den kunskap som produceras av sådan 

forskning är beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och intervjuperson. 
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Det bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig 

fri och säker nog för att prata om privata händelser som kommer att registreras för 

senare offentligt bruk. Det kräver en fin balansgång mellan intervjuarens intresse av att 

komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för intervjupersonens integritet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid forskningsstudier finns det fyra etiska principer ur 

Vetenskapsrådet (2002) att ta i beaktning som forskare. De fyra etiska principerna är 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. I 

studien följde vi de fyra grundläggande kraven. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om 

syftet med studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det ska upplysas 

om att deltagandet är frivilligt och att de tillfrågade har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002 och Ahrne & Svensson, 2015). De tillfrågade informerades om 

studiens syfte och tillvägagångssätt genom vårt missivbrev, som ni finner i bilaga 3. 

Därefter fick de ta ställning till om de var villiga att delta i studien. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha undersökningsdeltagares samtycke och 

att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Specialpedagogerna som intervjuades fick information om att 

det var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Vi förhörde oss 

om de intervjuades samtycke till att intervjuerna spelades in. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla som medverkar i en undersökning 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. All personal i forskningsprojekt har tystnadsplikt vad 

gäller etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer (Vetenskapsrådet, 

2002). De intervjuade fick information om att det bara var vi som fick tillgång till deras 

personuppgifter och att materialet som samlats in skulle förstöras efter avslutad studie. I 

studien använde vi oss varken av namn, ålder, namn på kommuner eller förskolor. 

Perselli (2017)
3
 påpekar att det är svårt i vetenskapliga undersökningar att lova full 

anonymitet utan istället meddela att det behandlas konfidentiellt. Konfidentialitet 

innebär kort sagt att ingen hängs ut. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas i forskningssyfte och inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

till andra syften (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om att allt material 

vi samlade in enbart används i forskningssyfte för vår studie. Det är viktigt att 

forskningen utförs så att ingen tar illa upp. Därför är det av stor betydelse att de fyra 

kraven följs och att vi som forskare är tydliga med informationen, både muntligt och 

skriftligt så att inga missförstånd uppstår. Vetenskapsrådet (2011) skriver att 

forskningsetiken är föränderlig. När forskarna ställer nya frågor, använder nya metoder 

eller arbetar med nya material uppdateras nya forskningsetiska problem (a.a.). Vi ansåg 

att det var viktigt att vi var tydliga med att respondenterna informerades om vilken 

metod som användes i studien och att det framgick redan från början. Respondenterna 

kunde då väl förbereda sig på vilken metod de skulle delta i. Ju tydligare information 

som framkom, desto större möjlighet till trygga och delaktiga respondenter gavs. 

 

Val av studie och frågeställningar gör att forskare måste handskas med de etiska 

principerna på olika sätt. Forskarens främsta uppgift blir att lova medverkande att göra 
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allt för att förhindra, eller minska risken för att känsliga personuppgifter ska spridas. 

Med en transparens inför de medverkande i studien skapas förtroende för varandra samt 

att det ger, som Ehn och Öberg skriver i Fangen (2011) en bättre förutsättning för ett 

trovärdigt resultat. Ett trovärdigt resultat med vetenskapsrådets (2002) etiska principer 

som grund och som vägledande genom hela forskningsstudien. Konfidentialitetskravet 

är betydligt svårare i mindre orter eller i ett mer begränsat fält. Svårigheten att få 

identiteter och beskrivningar av verksamheter allmänna så att känsliga personuppgifter 

inte sprids ställer krav på forskaren (a.a.). Användbarheten av forskningsresultaten, eller 

nyttobegreppet kan innefatta att ny kunskap med forskningsstudien kan leda till att 

beslut fattas på ett mer insiktsfullt sätt eller att oförutsedda aspekter träder fram och 

resulterar i helt nya överväganden. Som forskare själv eller för andra forskare kan den 

eventuella nya kunskapen leda fram till nya forskningsuppslag och hypoteser 

(Vetenskapsrådet, 2011). 
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6 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet från de intervjuer vi har genomfört 

med specialpedagoger. Som vi tidigare skrivit är syftet att undersöka hur 

specialpedagogers stöd i förskolan kan främja ett relationellt perspektiv och proaktivt 

arbete i verksamheten. 

 

Vi har valt att redovisa vårt resultat utifrån en uppdelning av svaren i olika 

temaområden som utgår från vårt syfte och frågeställningar. Det med anledning av att vi 

upplever att många av svaren från de intervjuade går in i varandra och svarar på mer än 

en frågeställning. Temaområdena utifrån frågeställningarna innefattar vilket stöd som 

ges i verksamheten och hur det stödet påverkar verksamhetens förutsättningar att arbeta 

utifrån ett relationellt perspektiv med fokus på proaktivt arbete. Det innefattar även 

vilka förutsättningar som finns, enligt specialpedagogerna, för att de i sin roll ska kunna 

bidra till ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i förskolan. Våra temaområden 

är; synen på specialpedagogens roll, där avsikten är att försöka få fram hur 

specialpedagogens möjligheter är för att främja ett proaktivt arbete. Vi undersöker även 

hur synen är på specialpedagogen utifrån pedagoger och förskolechefer och hur det 

påverkar möjligheterna. Nästkommande områden är specialpedagogens uppdrag, 

specialpedagogiskt stöd, arbetssätt och förhållningssätt. Avsikten här är att belysa 

specialpedagogens uppdrag inom förskolan med hur de arbetar och hur det kan påverka 

verksamheterna samt vilket stöd som efterfrågas jämfört med vad specialpedagogen 

anser bör efterfrågas. Det sista området belyser kategoriskt och relationellt perspektiv, 

där intentionen är att skapa inblick i specialpedagogernas utgångspunkt och vad som 

återfinns i verksamheternas utgångspunkt. För att tydliggöra svaren från intervjuerna i 

de olika områdena använder vi oss av underrubriker där alla frågor inför intervjuerna 

återfinns i bilaga 2. Resultaten presenteras tillsammans med stöd av citat som visar på 

specialpedagogernas upplevelser och uppfattningar. Efter varje huvudfråga görs en 

analys av resultaten som framkommit i intervjuerna. Det innebär att totalt redovisas fem 

analyser i det här kapitlet. Vi vill även uppmärksamma er igen på tabell 2, Kategoriskt 

och relationellt synsätt i denna studie (s. 20) eftersom den återkommer i delanalyserna 

nedan. 

 

6.1 Synen på specialpedagogens roll 
Pedagogernas syn på specialpedagogens roll upplevs som väldigt positiv och att de är 

tacksamma enligt de flesta specialpedagogerna. Pedagogerna uttrycker att det är 

kompetensutveckling för dem i sin kontakt med specialpedagog. 
 

Jag tror att de känner att de får ett stöd när jag kommer. Jag tror att jag har ganska 

stort mandat överhuvudtaget. De vet att det blir något bra sen i det sista. Jag är inget 

hot. Man pratar om det som faktiskt de känner att det här måste jag få någon att lyssna 

på. Det kan vara att bara bli bekräftade, en del är så duktiga, men ändå ha en riktlinje 

att kör på det. 
 

Det framkommer i intervjuerna att det upplevs en ändring kring synen på 

specialpedagogens roll. Synen för 5-10 år sedan var att det var specialpedagogens barn, 

hen skulle rätta till och åtgärda problemet. Idag ser det, enligt de intervjuade, 

annorlunda ut. Många pedagoger tar större ansvar nu, och förstår att de själva ska finna 

lösningar menar specialpedagogerna. Pedagogerna har specialpedagogen att bolla med, 

hur de ska göra, att de kan få råd om det är väldigt svårt eller att de kan få handledning. 
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Förskolechefens syn på specialpedagogens roll upplevs av specialpedagogerna att vara 

behövda samarbetspartners. De är behövda som stöd i mötesstrukturer, kompetens, 

kunskapssyn samt stöd till hur förskolecheferna ska tänka i olika situationer. Det sker 

ett nära samarbete enligt de intervjuade mellan förskolechef och specialpedagog. 

Förskolechefen hålls alltid uppdaterad och ses som spindeln i nätet. Då 

specialpedagogen är en stödinsats måste förskolechefen få full information för att kunna 

axla sitt ansvar. 

 
De behöver oss i sitt arbete för att bedriva pedagogisk verksamhet. Vi är bollplank för 

dem likväl som vi är för personalen. 
 

Några specialpedagoger fortsätter med att det är ett stort förtroende att arbeta som 

specialpedagog. Förskolecheferna vill få ett specialpedagogiskt perspektiv i 

diskussioner och de är även inriktade mot att arbeta för barn i svårigheter. Det lyfts fram 

att chefernas syn på dem som specialpedagoger är att de är väl behövda och upplevs 

göra skillnad i verksamheten. 
 

6.1.1 Delanalys: Synen på specialpedagogens roll 

Interaktionens betydelse synliggörs av specialpedagogerna i intervjuerna, dels genom 

deras upplevelser att förskolecheferna vill få det specialpedagogiska perspektivet samt i 

framhävandet att specialpedagogerna gör skillnad i verksamheten. Det framgår även 

genom att specialpedagogerna upplever att pedagoger ser positivt på deras roll. 

Pedagogerna ger uttryck för att det är kompetenshöjande och ett stöd samt att 

förskolecheferna ser dem som en behövd tillgång i arbetet. Specialpedagogerna 

uppfattas som ett bollplank, som en extra kunskapskälla och en samarbetspartner. 

Persson (2007) betonar att relationellt perspektiv bygger just på interaktion med övrig 

pedagogisk verksamhet i skolan. Det är av vikt vad som sker i förhållandet, 

interaktionen samt i samspelet mellan olika aktörer. Även Jakobsson (2012) menar att 

människors interaktion med varandra har en avgörande betydelse för vad individen får 

ut av situationen och inte minst vad individen lär sig för nya kunskaper (a.a.). Det 

framkommer i intervjuerna att idag ser det annorlunda ut, pedagogerna har en större 

förståelse för att de själva ska finna lösningar och ta ansvar. Vår tolkning landar i att det 

är en antydan av en övergång från det kategoriska mot det relationella perspektivet. 

 

Sammanfattningsvis menar specialpedagogerna att synen på deras roll som 

specialpedagog är positiv och att de är väl behövda i verksamheterna. Det gäller både 

med deras kunskaper, utifrånperspektiv och specialpedagogiska perspektiv. 

Specialpedagogerna är ett stöd, skapar kompetenshöjning bland pedagoger och 

specialpedagogerna själva upplever att de gör skillnad i verksamheterna. 

 

6.2 Specialpedagogens uppdrag 

Specialpedagogerna berättar att deras arbetsuppgifter kommer till på uppdrag av deras 

förskolechefer. När förskolechef eller pedagoger ser barn i svårigheter som behöver 

någon specialpedagogisk insats är det specialpedagog de ska vända sig till menar 

specialpedagogerna. 

 
När jag inventerar med förskolecheferna och förskolornas behov av mitt 

specialpedagogiska uppdrag då är det att bidra med stöd till de som behöver det bäst, 

alltså barn i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn i behov av stöd, organisationer i 

behov av stöd eller arbetslag i behov av stöd. Min handledande funktion är den största 

av alla. 
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I intervjuerna framkommer vikten av att tillsammans med förskolechef hjälpa till och 

lägga upp organisationen för barn i svårigheter. Det är viktigt att finnas till för det 

specifika barnets situation, för att det ska bli så bra som möjligt. Specialpedagogerna 

beskriver sina arbetsuppgifter med att börja uppifrån. Det handlar om att arbeta 

organisatoriskt neråt mot barnet för det vinner barnet mest på i längden. Arbetsuppgifter 

beskrivs som att verka på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet ska, enligt 

specialpedagogerna, vara hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Det viktigaste 

uppdraget, anser de intervjuade, är att skapa goda lärmiljöer och se vilka hinder som 

finns i lärmiljöerna och arbeta fram mer fungerande. Det framkommer även att det i 

uppdraget ingår att observera vid behov och att ha samtal och handledning med 

pedagogerna i verksamheten. Målet består av att barn ska ingå i ett socialt sammanhang, 

ett inkluderingsperspekiv. 

 
Det är att ha mycket samtal, oerhört mycket samtal. Uppdragen jag får, enskilda 

uppdrag, förebyggande uppdrag, främjande uppdrag och handledning. Vi försöker att 

bredda oss så att man ska kunna få stöd av det man har behov utav. 

 
6.2.1  Kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

För mig är ett kvalificerat samtal där jag är en bra samtalsledare, där jag håller mig 

till strukturen och gör alla röster hörda. Handledning är mer en serie, mer bestämt, 

tex var tredje vecka, åtta gånger. Jag är fortfarande en kvalificerad samtalspartner i 

handledningen för att jag använder mig av handledningens struktur, att hålla i det. 

 

Vad gäller att vara en kvalificerad samtalspartner menar specialpedagogerna att 

samtalen kan vara både för arbetslag och enskilda pedagoger. När en 

handledningsomgång har påbörjats händer det mycket i arbetssättet och i tankarna hos 

pedagogerna. De börjar fundera själva över sin situation, det är annars lätt att 

specialpedagogen kommer in med åtgärder. Det är dit det strävas, att inte göra åtgärder 

åt dem utan att pedagogerna själva får tänka och komma på sina lösningar. 
 

Det finns så mycket kunskap hos personalen. Många gånger handlar det om att 

bekräfta, 

-Ni är på rätt väg, det händer något, titta nu har det här lilla hänt. Sätta ord på det de 

gör och lyssna på dem. Det finns ett jättebehov av att bli lyssnad på. 

 

I uppdraget handleds pedagoger och stöttning ges till förskolechefer. Det innebär även 

att vara en reflektionspartner och ställa frågor och försöka vara delaktig i det 

pedagogiska arbetet i verksamheten. Det i sin tur skapar ett bättre utgångsläge om det 

finns vetskap kring vad som händer på förskolan och vad pedagogerna arbetar med och 

mot. 

 
Det framkommer ur intervjuerna att vara rådgivare ingår i det handledande eller 

konsultativa. Det är olika förutsättningar som krävs när man som specialpedagog kliver 

in i samtalet. Det efterfrågas ibland råd eller quick-fix och ibland stöd som ett bollplank. 

De intervjuade poängterar vidare att det är i den pedagogiska delen som diskussionerna 

ska vara. Det framkommer även av specialpedagogerna om olika aspekter kring att vara 

rådgivare i samtalet. Ibland är det av stor vikt som specialpedagog att ge råd och föreslå 

vad pedagogerna ska göra för att strukturera, förbereda eller kanske förklara hur barnen 

tänker. Ibland görs sådana insatser, men det är viktigt att försöka lyfta det till att det blir 

pedagogernas egna tankar och idéer menar de tillfrågade. 
 

Det är väldigt lätt att komma med förslag som inte passar in, det är ju inte 

pedagogernas egna och man låser ju in dem ofta också i en hjälplöshet. Nu gick inte 

det du sa, hur gör vi nu då. 
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6.2.2 Främjande och förebyggande arbete 

Enligt specialpedagogerna handlar uppdraget hela tiden om det förebyggande arbetet, 

vare sig det gäller oss vuxna, barnen eller föräldrar. Ett förebyggande arbete är där alla 

blir delaktiga i det som händer och sker i verksamheten. Även på organisationsnivå 

handlar det om det förebyggande arbetet och beroende på hur den är upplagd påverkar 

det hur pass förebyggande det kan bli. 

 
Jag tycker allt handlar om det förebyggande arbetet. Det som också är viktigt i det 

förebyggande arbetet är ju att det inte bara blir punktinsatser, att det kommer någon 

en gång och försvinner för då är det bara att släcka bränder. Utan det handlar om att 

återkoppla, stämma av, utvärdera hela tiden och tänka framåt. Försöka hitta de frågor 

som gör att vi tänker framåt och använder det vi har lärt oss. Fokus på det positiva 

kan man säga. 

I intervjuerna poängteras att de har främjande och förebyggande arbete i sina mål, men 

att det ändå ökar med enskilda barns ärenden. De försöker att lägga mer fokus på att 

pedagogerna ska göra lite mer innan de kommer till specialpedagogerna. Att de har gjort 

kartläggningar, att de har sett över sin miljö och organisation med chefen för att inte 

lasta för mycket på specialpedagogerna direkt. 

 
Vårt fokus är att kunna jobba främjande med utbildningar och handledning och 

främjande samtal. Sen är det ju så att vi får ju ändå ett antal enskilda ärenden barn 

som vi givetvis måste göra stegen med, men alla har vi fokus att vi vill komma in lite 

tidigare men vi har väl egentligen inte lyckats. 
 

Specialpedagogerna beskriver vikten av att det finns olika former av handledning och 

utbildningar i det främjande och förebyggande arbetet. Det anpassas och ses till behovet 

av just den förskolans pedagoger. 

 
En del är att ge professionellt stöd, att pedagogerna vill ha stöd i sin profession. En 

verksamhetsutveckling med handledning där chef och pedagog ser att här brister det 

någonstans eller behöver mer stöd i det här så man kan rikta utbildningar. Då är det 

ett koncept där jag utbildar, förebygger för att undanröja hinder, det finns olika 

former. 

 
6.2.3 Möjligheter och hinder i uppdraget 

Det framkommer i intervjuerna att tiden ses som ett hinder, att tiden inte räcker till. 

Samt att i en liten tjänst finns egentligen ingen möjlighet till att medverka i det 

förebyggande arbetet i förskolan. En önskan som framgår i intervjuerna är att arbetet 

kunde hamna steget före i förskolan för att tänka miljö, men att det inte lyckats ännu. 
 

Hinder... man har ju fortfarande ganska många förskolor, stora, jag är på 7 förskolor. 

Det är mycket farande och flängande, in och ut. Eftersom området är stort så får man 

många enskilda ärenden och de tar tid också, de är befogade också, någon ska ju göra 

det och egentligen skulle man ju vara en till, det är en önskan. 

 

Det är ett hinder när det hinner komma för mycket enskilda ärenden så kan man inte 

komma till det förebyggande och främjande. Vi har verkligen satt det i fokus och 

försöker se till att vi hinner med det, vi får inte bortprioritera det och bara ligga steget 

efter och komma ut och titta på barn. 

 

Ett hinder i verksamheten enligt specialpedagogerna är att alla pedagoger har så oerhört 

mycket att göra så det är svårt att få till samtal och handledning emellanåt. Pedagogerna 

vill, men de har oftast inte möjlighet att gå undan hela arbetslaget samtidigt. 
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Tiderna är svåra i förskolan, det är svårt att träffa folk. Hade velat landa lite mer och 

komma lite mer på djupet med en del saker. Det hade ju också varit främjande och 

förebyggande på ett annat sätt. Inte bara lösa situationer som det är för det här barnet 

eller barnen som pedagogerna ställer frågor om. Utan hade man jobbat med hela 

arbetsmiljön runt omkring dem och hela arbetslaget, hela arbetssättet på ett annat 

sätt, så hade de behövt få landa mer i tid både med varandra och med mig isåfall. Det 

tycker jag hade varit bra om man hade kunnat hitta tid tillsammans. Men det känns 

som det är svårt att hitta tid. 

 

Det framkommer ytterligare ett hinder när specialpedagogen i samtalet med 

pedagogerna lyfter obekväma delar som att det inte är barnet som ska åtgärdas utan att 

det är pedagogerna som ska reflektera över situationen. Därvid framkommer ytterligare 

ett hinder som kan uppstå, nämligen bristen på utbildad personal. 

 
Skulle vilja jobba kontinuerligt med handledning, så att det inte bara handlar om när 

det är problem kring ett barn….. Mer tid för förskolan så skulle jag tycka det var bra 

och ännu mer jobba tillsammans med rektor och organisationsfrågor. 

Specialpedagogerna upplever att det finns stora möjligheter för specialpedagoger och att 

det är ett ganska fritt arbete. Det finns en hög tilltro från förskolechefer som sällan 

försöker sätta upp stopp eller hinder. Det som dock kan saknas är mer input från andra 

yrkeskategorier eller specialpedagoger som arbetar inom skolan och elevhälsan. En 

närmare samarbetspartner för bollplank och möjlighet att byta erfarenheter med. Det är 

viktigt att vara påläst och hålla sig ajour med forksning. 

 
Men möjligheterna är ju att hela tiden försöka hålla sig uppdaterad och försöka tänka 

tillsammans med andra. Är man flera bra specialpedagoger, vilket vi är, då är det lätt 

också att vara bra. Det är lätt att vara en bra specialpedagog när man har bra 

sammanhang. Har man inget stöd är det svårt att tänka nytt och tänka tillsammans och 

att få andra att tänka tillsammans. 

 

En framtida möjlighet som lyfts är att kunna finnas mer i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet genom att besöka förskolor på planeringsdagar och APT, bistå 

med kompetensutvecklingsmöjligheter, samt att leda kurser. 

 
6.2.4 Delanalys: Uppdraget 

Det framkommer i intervjuerna att specialpedagogerna menar att deras arbete ska vara 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Det framgår att det viktigaste uppdraget 

är att skapa goda lärmiljöer och se vilka hinder som finns i lärmiljöerna för att få dem 

att fungera bättre. Specialpedagogerna i vår studie betonar att uppdraget hela tiden bör 

handla om ett förebyggande arbete där alla blir delaktiga i det som sker i verksamheten, 

både på organisations-, grupp- och individnivå. Det framhävs ändå att ärenden med 

enskilda barn ökar. Lindqvist och Holmström Wirf (2016) lyfter att specialpedagogen 

kan skapa medvetenhet för pedagoger kring skillnaden mellan specialpedagogik i form 

av stödjande och kompensatoriska insatser jämfört mot en inkluderande 

specialpedagogik med förebyggande syfte. 

 

Det framkommer även av specialpedagogerna att det största hindret som de upplever är 

tiden, att tiden inte räcker till. De har stora ansvarsområden och svårt att få till 

mötestider med pedagogerna. Det hela handlar om en organisationsfråga. Hur 

organisationen ser på specialpedagogens roll och uppdrag i förskolans verksamhet. Som 

framgår av tabell 2 är tidsperspektiven och specialpedagogisk kompetens i det 

relationella perspektivet långsiktigt och stöd som ges inkluderande jämfört med det 

kategoriska perspektivets kortsiktighet och att lösa akuta problem. Lundgren och 
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Persson (2003) menar att i en reaktiv kultur innefattas det åtgärdande arbetet utav en 

avsaknad av motiv för uppföljning och utvärdering. Jämfört med den proaktiva kulturen 

som uppvisar en samverkan som är ett naturligt medel i arbetet. Det är professionell 

kommunikation med ett förebyggande arbete där det finns utvecklade strategier för 

utvärdering. 

 

Genom specialpedagogens roll som rådgivare, som lyfts fram i intervjuerna, kan det 

skapas förutsättningar för pedagogerna att möta alla barn. Vi tolkar att med stöd av 

rådgivande specialpedagog kan pedagoger uppmärksamma och bemöta svårigheter på 

ett bra sätt. Det i sin tur menar Lutz (2014) kan skapa förutsättningar till positiv 

förändring som kan möjliggöra en positiv utveckling. 

 

Sammanfattningsvis menar specialpedagogerna att deras viktigaste uppdrag är att arbeta 

främjande och förebyggande genom att skapa goda lärmiljöer i verksamheten och 

utveckla dem till det bättre. Det handlar om att göra alla delaktiga i det förebyggande 

arbetet, både på organisations-, grupp- och individnivå. Det största hindret som 

specialpedagogerna upplever är tiden, att de har för stora ansvarsområden och inte får 

till den mötestid som önskas. Det genererar tyvärr i att arbetet ibland blir mer åt det 

reaktiva hållet än det proaktiva för specialpedagogerna och därmed blir också det 

relationella perspektivet begränsat. 

 

6.3 Specialpedagogiskt stöd 
Det framhävs i intervjuerna att i dagens miljö och förutsättningar är behovet stort av 

specialpedagoger inom förskolan. Det framgår att i förskolan börjar det 

specialpedagogiska stödet hos pedagogerna och för att lyfta dilemmat de står inför 

meddelas förskolechefen. Därefter meddelas specialpedagog där stödet varierar utifrån 

behov. Det specialpedagogiska stödet som efterfrågas mest av pedagoger är främjande 

samtal, stöd kring enskilda barn, observationer och handledning. Pedagogerna önskar 

stöd när de själva känner att de inte vet hur de ska agera i barngruppen. Stödet genererar 

i handledning, för som specialpedagog arbetas det sällan direkt eller enskilt med barnet. 

Det lyfts fram att det är viktigt att finna nyckeln till barnet och se pedagogernas 

agerande och hur det påverkar, så barnet får goda möjligheter och förutsättningar. De 

tillfrågade menar att det handlar om att ordna miljön kring barnet för att det ska bli så 

bra som möjligt. 

 

Det specialpedagogiska stödet som efterfrågas av förskolechefer är att bistå 

pedagogerna med deras funderingar och att medverka i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Specialpedagogerna är bollplank, bistår med perspektiv utifrån 

och resonerar om arbetslag, resurser, habiliteringskontakter eller kring 

kompetensutveckling för pedagoger. 

 
Kanske kunna medverka på APT eller planeringsdagar för att öka kompetensen hos all 

personal, inte bara utifrån specifika barnärenden. Det börjar efterfrågas nu när de 

börjar förstå att vi kan göra sånt också. 
 
6.3.1 Betydelsen av specialpedagogiskt stöd 

Vad gäller det specialpedagogiska stödets betydelse för individen, gruppen och 

organisationen menar i stort sett alla intervjuade att specialpedagogen har en 

betydelsefull kompetens och kan komma med ett utifrånperspektiv. Stöd i det 

organisatoriska gör den största skillnaden menar en specialpedagog i betydelsen för 
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individen, gruppen och organisationen. Det handlar även om vem som innehar 

chefspositionen i förskolan. 

 

På organisationsnivå kan det specialpedagogiska stödet, enligt de intervjuade, bidra med 

gruppindelning, kompetensutveckling, resursfördelningar och föreläsningar. Gruppnivå 

innebär arbetslagsnivå och där bidrar specialpedagogen för närvarande till mest. 

Pedagoger och förskolechef får på så vis möjlighet att få syn på vilka olika sätt man kan 

arbeta med en grupp och organisera sig för det handlar om hur verksamheten möter 

barnets behov. Det framkommer även att det finns mycket kunskap hos pedagoger, men 

för att lyfta fram den behövs stöd av specialpedagoger. 

 

Det poängteras i intervjuerna att det inte är barnet som ska bedömas och utvärderas utan 

att det är verksamheten. Handlingsplaner som görs skrivs på arbetslaget, inte på barnet. 

Det är ändå viktigt att förståelsen för enskilda barn blir på individnivå om hur barnet 

tänker och vad barnet signalerar genom sitt sätt att vara. Det lyfts även att som 

specialpedagog representera barnet och uppgiften är att se till att barnet får alla 

förutsättningar för att trivas och må bra. Omgivningen är där för att tillsammans få 

barnet att lyckas med sitt lärande och utveckling. Det specialpedagogiska stödets 

betydelse för individen är stor menar de tillfrågade. Det kan ges genom stöttning och 

handledning till pedagogerna för att de ska hitta de små stegen i barnets utveckling. 

Många gånger upplevs det att ju större svårigheter det är, ju mindre steg kan det tas för 

att ge möjlighet till utveckling. Där den specialpedogiska kompetensen eller stödet är 

oerhört viktig. 

 
Det är ju hemligheten i specialpedagogik tycker jag, både att synliggöra att man 

faktiskt utvecklas och att man går framåt och att göra trappan med så små steg, så 

barn klarar det. 

6.3.2 Specialpedagogiska åtgärder 

Det betydelsefulla samtalet för pedagogerna lyfts fram i intervjuerna. Det framkommer 

även att pedagoger ger uttryck för att barnet inte kan och att barnet inte förstår. Av den 

orsaken bollas frågor och förslag om hur specialpedagogen och pedagogerna 

tillsammans kan arbeta och på bästa sätt stödja barnet. Enligt de tillfrågade är det 

interaktionen mellan barn, pedagog och miljö som är utgångspunkt. 
 

Hela tiden stämma av, återkoppla och stämma av. Veta var vi är någonstans och veta 

vilken väg vi är på väg mot. Sätta upp mål, ta vara på det man lärt sig, återkoppla och 

utvärdera. 

 

Specialpedagogiska åtgärder i förskolan är både kortsiktiga och långsiktiga menar de 

intervjuade. Till en början ses långsiktigt som självklart, men det kan behövas 

kortsiktiga lösningar ibland också. Den kortsiktiga lösningen är långsiktig på sikt för att 

underlätta för barnet och då ska hela arbetslaget vara involverad i arbetet. Det upplevs 

av specialpedagogerna att pedagogerna är mer kortsiktiga. De resonerar utifrån barnet, 

hur barnet är och fokus är på individen samt att pedagogerna inte tänker interaktion när 

de efterfrågar stöd. Specialpedagogerna är överens om att det finns barn både med och i 

svårigheter. Det är då viktigt att vända på det och se i vilka situationer eller 

sammanhang svårigheterna yttrar sig och arbeta med de situationerna istället, att ta små 

steg i taget. 

 

Det varierar i intervjusvaren kring att göra enskilda insatser och anpassa för ett barn 

eller inte. Ibland fungerar inte inkluderingsperspektivet fullt ut, och det behövs särskilda 

insatser. Specialpedagoger får inte blunda för det som är svårt, utan identifiera den 
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specifika del som behöver stöttas upp, antingen i stor eller i mindre grupp. Det kan 

finnas tillfällen när miljön behöver ordnas runt omkring så barnet kan få en lugnare 

stund, där intryck minskas eller där relationer blir färre för att möjliggöra för barnet att 

lyckas. Det viktiga är att alltid tänka framåt i olika steg i lärsituationen och se hur det 

kan utvecklas utifrån barnets behov. 

 
Det är ju inte barnet, för barnet gör så gott det kan utifrån det de kan. De vill lyckas. 

 

Enligt specialpedagogerna ska verksamheten planeras för alla från början, utifrån alla 

barn för att inte behöva göra flera olika anpassningar. Det bör fokuseras på att hitta 

möjligheter till utveckling ihop med andra, att få lära tillsammans med andra istället för 

att göra något enskilt. 
 

Jag försöker verkligen tänka så och föra ut det och det är inte alltid lätt. Jag tror att 

det vore väldigt mycket vinster med det istället för att man gör massa olika 

anpassningar för många. Jag tror att vi är på väg dit för det känns så i förskolan här. 

 
6.3.3 Delanalys: Specialpedagogiskt stöd 

När pedagogerna känner att deras pedagogik inte räcker till söker de stöd hos 

specialpedagogen. Till en början ges anpassat stöd av pedagogerna själva till barnen för 

att sen ta del av det specialpedagogiska stödet. Det specialpedagogiska stödet innebär 

också de särskilda anpassningar som görs för att möta barns olikheter menar några 

specialpedagoger. I tabell 2, Kategoriskt och relationellt synsätt i denna studie, lyfts det 

fram olika former för specialpedagogiskt stöd och olika anledningar för behov av 

särskilt stöd. Beroende på vilket perspektiv som ligger bakom, det kategoriska eller det 

relationella, finns det olika sätt att se på specialpedagogiskt stöd och särskilt stöd. Det 

framkommer även i intervjuerna att det finns pedagoger som resonerar utifrån barnet 

och att specialpedagogerna ser barn i verksamheterna som är med eller i svårigheter. 

Göransson et al. (2015) menar att det antingen görs speciallösningar eller att stöd ges till 

barn i behov när de är inkluderade i gruppen. Anledning till behov av särskilt stöd ses 

som antingen barn med svårigheter eller i svårigheter. Von Wright (2002) poängterar 

också det relationella perspektivet som utgår ifrån att det unika, det finns inte i en 

annan, utan det framträder i mötet mellan människor. 

 

Specialpedagogiskt stöd som efterfrågas mest av förskolechefer är att 

specialpedagogerna ska vara bollplank, ge ett perspektiv utifrån och medverka i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Av pedagogerna efterfrågas det mest 

främjande samtal, stöd kring enskilda barn, observationer och handledning. De 

tillfrågade specialpedagogerna är eniga om att det specialpedagogiska stödets betydelse 

för individen, gruppen och organisationen är att specialpedagogen kan komma med ett 

utifrånperspektiv. Så mycket som möjligt ska läggas på organisation och grupp och så 

lite som möjligt på den enskilde individen. Det framgår i intervjuerna att pedagoger 

oftast tänker kortsiktigt och inte långsiktigt och på interaktionen. Persson (2007) och 

Tinglev (2014) lyfter fram fokus för specialpedagogiska åtgärder där kategoriskt 

perspektiv fokuserar på eleven. Med ett relationellt perspektiv, som de intervjuade 

eftersträvar, är fokus istället mot elev, lärare och lärandemiljön. 

 

Det framkommer även att specialpedagogerna anser att verksamheten ska planeras 

utifrån alla barn från början, att inte behöva göra flera olika anpassningar. Fokus läggs 

på att se möjligheter till utveckling ihop med andra, att få lära tillsammans med andra 

istället för att göra något enskilt. De tillfrågade menar ändå att de inte har några 

svårigheter med att även göra enskilda insatser och anpassa för ett barn om behov finns. 
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Det viktiga är att alltid tänka framåt i olika steg i lärsituationen och se hur det kan 

utvecklas utifrån barnets behov. Enligt tabellen av Göransson et al. (2015) synliggörs att 

de olika perspektiven, kategoriskt och relationellt, antar olika synsätt att se på när 

specialpedagogisk kompetens används. Det ges professionellt stöd relaterat till 

svårigheter hos individen (kategoriskt) eller professionellt stöd för att nå alla barn/elever 

(relationellt). Persson (2007) menar att specialpedagogisk verksamhet bör utgå från ett 

relationellt perspektiv som bygger på interaktionen. Aspelin och Persson (2011) lyfter 

även fram relationell pedagogik. Grundtanken i den relationella pedagogiken är att 

relationer står i centrum, att individen växer, utvecklas och lär sig saker i relationer. 

 

Sammanfattningsvis menar specialpedagogerna att de eftersträvar att ge generella 

insatser i barngruppen med så få anpassningar till enskilda individer som möjligt och 

med fokus mot möjligheter till utveckling tillsammans med andra. Det 

specialpedagogiska stödet bör först och främst ligga på organisations- och gruppnivå för 

att sen hamna på individnivå. När pedagogerna ger stöd direkt till barnen får de kunskap 

och handledning efterhand av specialpedagogen. Det lyfts fram att det är viktigt att 

kunna göra anpassningar för att möta barns olikheter och ge dem det stöd som behövs 

utifrån deras olika behov och förutsättningar. Vikten av specialpedagogiskt bollplank åt 

förskolecheferna med utifrånperspektiv framkommer också i intervjuerna, det anses 

betydelsefullt för det främjande och proaktiva arbetet. 

 

6.4 Arbetssätt och förhållningssätt 
 
6.4.1 Lärmiljöns betydelse 

Samtliga specialpedagoger är eniga om att lärmiljön är oerhört viktig och har stor 

betydelse. Lärmiljön är allt, både lokaler och allt material som finns för att inbjuda till 

utforskande samt lust att utvecklas och lära menar de. Det innefattar även pedagogerna 

med sina inställningar och förhållningssätt. Det poängteras av specialpedagogerna att de 

arbetar utifrån SPSM tillgänglig lärmiljö för att öka reflektionsnivån hos pedagoger. 

Lärmiljöns tre delar som är pedagogisk miljö, social miljö och fysisk miljö (se figur 1) 

har de med i sin pedagogiska kartläggning som ligger i kartläggningsmaterialet. 

 
Det ska finnas ett rikt utbud och den måste variera utifrån barnens intressen så att den 

inte är statisk. Att man tänker; lockar det till samtal här runt de här sakerna vi har 

valt, gör det så att barnen pratar med varandra, att de samspelar med varandra. 
 

Det framkommer i intervjuerna att många pedagoger lägger ner ett stort arbete kring 

miljöerna, vilken logistik som läggs upp för att kunna erbjuda en god lärmiljö och 

verksamhet för alla barn. Det framkommer att det ibland är en meningsskillnad kring 

lärmiljöns innebörd mellan specialpedagoger och pedagoger. Dock diskuteras lärmiljön 

mer idag och hur den kan anpassas för att möta individen bättre, vilket lutar åt en positiv 

förändring. Specialpedagogerna menar att det handlar om att våga prata om det som 

fungerar i verksamheten, men även om det som inte fungerar samt varför det inte 

fungerar. 

 
Den har jättestor betydelse hur tillgänglig den är för alla och hur man kan planera 

utifrån hela gruppen eller om man gör en lite snävare plan och sen så får man hålla 

på och anpassa för alla. Att man tänker inkludering från början och de här barnen har 

vi oavsett och sen försöka planera och organisera utifrån det, i alla miljöerna. 
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6.4.2 Förebyggande kontra åtgärdande 

Barnhälsan i förskolan och elevhälsan i skolan, menar de intervjuade, är det 

förebyggande arbetet och det viktigaste arbetet. Det är där det ges möjligheter för att det 

inte ska behöva bli något åtgärdande. Samtidigt framkommer det från de tillfrågade att 

förskolan saknar många gånger något motsvarande som elevhälsan. Ett förebyggande 

arbete är att titta på barnen som finns i verksamheten, titta på gruppen och vad som 

fungerar för att arbeta vidare med det. En strävan finns att arbeta mer förebyggande och 

hälsofrämjande bland specialpedagogerna. 

 
Jag jobbade extremt mycket åtgärdande, det var ett stort behov för det har inte funnits 

någon specialpedagog. Första året hamnade jag i det åtgärdande, sen fick man titta 

på vilka förutsättningar har vi för att tänka hälsofrämjande och förebyggande. 
 

Av intervjusvaren framgår att det är på verksamhetsnivå och arbetslagsnivå det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet läggs innan det fokuseras på enskilda 

individers svårigheter. Svårigheten beror, enligt specialpedagogerna, oftast på hur man 

organiserar verksamheten, miljön eller bemötandet och inte hos det enskilda barnet. I 

det förebyggande arbetet är det viktigt att tillfällen ges av ledning så arbetslag kan skapa 

en pedagogisk grund tillsammans som genererar ut i goda resultat i verksamheten. 

Samtidigt som tillfällen ges är specialpedagogens roll att få arbetslaget att se förbi det 

som de anser vara jobbigt och arbeta med det som faktiskt fungerar. 

 

I intervjuerna beskrivs det förebyggande arbetet genom att mer se på generella insatser, 

att det som görs blir bättre för alla barn. Det framkommer även en positiv syn från 

pedagogerna kring det förebyggande arbetet. 
 

Jag tycker att det så mycket som möjligt ska ligga på främjande och förebyggande, 

men sen blir det ändå en liten klick som man kanske måste göra lite åtgärdande. 
 
Att förebygga, att bredda för alla, det är det bästa man kan göra. Man kan få ut så 

mycket kunskap, kompetens och relationskompetens, det måste man ha idag. 

Relationskompetens är lika viktig, så man slipper hamna i det åtgärdande eller akuta. 

Att vara uppdaterad hela tiden på sig själv, hitta nytt, att man tänker att jag ska 

bredda så jag inte snävar i åtgärdandet, utan minskar åtgärdandet. 
 

Det upplevs av specialpedagogerna att det inte hinns med mycket annat än åtgärdande 

ibland och det leder till att både grupp och individer påverkas. Specialpedagogerna 

anser ändå att både pedagoger och förskolechefer önskar att det var förebyggande 

arbete, men idag lutar det emellanåt mer mot åtgärdande arbete i verksamheterna. 

Pedagogernas syn på specialpedagogernas roll handlar om åtgärdande arbete för de blir 

inkopplade för barngruppen eller enskilda barn. Samtidigt lyfts det från de intervjuade 

att ett åtgärdande arbete kan bli ett förebyggande arbete. 

 

Det poängteras att förskolecheferna tänker förebyggande i första hand. Ändå upplever 

de intervjuade att förskolechefers syn på förebyggande kontra åtgärdande varierar. 
 

Jobbigt ibland i möten med alla förskolechefer och specialpedagoger. Jag har ibland 

fått kämpat för min roll, fått frågor som jag känt mig utsatt av. Några av de andra 

cheferna har tanken att specialpedagog är till för det enskilda barnet, i alla fall är det 

tolkningen utifrån deras frågor som de ställt. Känt lite besvikelse av avsaknad från 

stöd av de egna cheferna i de mötena. Jag är jätteberoende av chefen. För har jag inte 

chefens mandat kan jag gå hem, hela arbetet bygger på det stödet jag kan få från 

cheferna. 
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6.4.3 Miljöfokus kontra individfokus 

Specialpedagogerna menar att de tittar på miljön i första hand vid observationer, men 

även ibland till individen. Fokus i slutet landar dock mot att titta på organisation, miljö 

och pedagog. Det är inte barnet, utan hur miljön ser ut och hur anpassat det är för alla 

barn. De ser om lärmiljöer fungerar så att det gagnar alla barns behov och 

förutsättningar. Specialpedagogen ser till det praktiska handlandet, om miljöer 

möjliggör till kommunikation och samspel både inne och ute. De tillfrågade lyfter 

pedagogernas bemötande och förhållningssätt som en viktig del i observationen. 

 
Vill jag vara den som är lyssnande, följer barnens intressen, då kommer också mitt 

förhållningssätt spegla sig där. Men vill jag vara en lärare som tänker att jag vet hur 

man lär ut, då snävar du in och blir undervisande med individfokus. Då blir det någon 

som är, istället för blir. 
 

Jag vill ju se hur verksamheten eller pedagogerna funkar, hur de jobbar tillsammans 

med barnen i stort, hur hela förskolan eller gruppen är organiserad. Men samtidigt 

måste jag också titta på barnet, försöka förstå barnet, vad barnet signalerar eller 

behöver. 
 

Det framkommer i svaren att en generell och hårddragen upplevelse är när pedagogerna 

är bekymrade över ett barn. De vill att specialpedagogen ska komma och titta på barnet 

och att det ska hända något. Specialpedagogiska uppdrag startar ofta, enligt 

specialpedagogerna, när det finns något bekymmer. Samtidigt är upplevelsen av dem att 

pedagogerna tycker både miljö och individ är viktiga, men att det ibland känns svårt. 

När pedagogerna har barn i barngruppen som de är bekymrade över blir det lätt fokus 

mot individen. Ibland upplevs en hopplöshet över miljön när pedagogerna vet att barnet 

eller barnen skulle må bättre av en lugnare miljö fast det är svårt att genomföra det i 

verksamheten. 

 
Miljön absolut det viktigaste, att se möjligheter i miljön att jobba med…. däremot kan 

man i individfokus hjälpa barnets utveckling i små steg och hitta dem om man har 

svårt för att hitta dem. Där kan man ha individfokus, men annars är det miljön det 

handlar om. 
 

Specialpedagogerna upplever att det är ganska olika hos pedagogerna kring hur de ser 

på miljö kontra individ. Några är väldigt medvetna om betydelsen, vad de själva som 

pedagog kan göra med miljön och hur mycket de kan påverka. Andra ser det som att det 

är barnet det behöver göras något åt. Det framgår att det finns outbildad personal i 

förskolan och de saknar oftast kunskap kring miljöns betydelse och agerar istället som 

de själva blir behandlade eller som arbetslaget gör. Samtliga specialpedagoger upplever 

att förskolecheferna vill bort från individfokus och har en samsyn kring det med 

specialpedagogerna. Det är fokus på miljön, pedagogernas förhållningssätt, inkludering 

och att vara en i gruppen från de flesta förskolecheferna också. 

 
6.4.4 Delanalys: Arbetssätt och förhållningssätt 

Samtliga specialpedagoger är eniga om att lärmiljön är av väldigt stor vikt och har 

enorm betydelse. De intervjuade lyfter fram att lärmiljön är allt, både lokaler, material 

och även pedagogers bemötande och förhållningssätt. Det är på arbetslags- och 

verksamhetsnivå det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska läggas, innan det 

fokuseras på enskilda individer. Specialpedagogerna ser på det förebyggande arbetet 

som generella insatser för hela gruppen, att det gynnar alla barn. Det framgår även att 

pedagoger upplever det förebyggande arbetet på generell nivå positivt. Hit hör även att 

specialpedagogerna tittar på barnen i verksamheten, på gruppen, och vad som fungerar 
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för att lyfta fram och arbeta vidare med. Med hänsyn till det belyser vår tabell 2, 

Kategoriskt och relationellt synsätt i denna studie, i det relationella perspektivet att 

fokus på specialpedagogiska stöd och arbetssätt innefattar lärmiljön samt att utveckla 

lärmiljön så den stimulerar alla barn. 

 

Det framkommer i intervjuerna att de tillfrågade anser att svårigheter oftast beror på 

miljön eller bemötandet, hur man som arbetslag organiserar miljön. Det är stor variation 

kring hur pedagogerna ser på miljö kontra individ. En del är medvetna om miljöns 

betydelse medan en del anser att det är barnet det behöver göras något åt. Pedagogernas 

syn på deras roll som specialpedagog handlar om åtgärdande för de blir oftast 

inkopplade när det finns något bekymmer. Pedagogerna vill då ofta ha en lösning, att 

specialpedagogen ska tala om hur de ska göra. Vår tolkning är att det finns en klyfta 

mellan vissa pedagoger och mellan pedagoger och specialpedagoger i deras 

grundperspektiv. Under intervjuerna betonar de tillfrågade just vikten av tillgänglig 

miljö. Hur tillgänglig miljön är för alla barn har stor betydelse. En skillnad som visar sig 

tex i om man planerar utifrån hela gruppen eller om man gör en snävare plan som 

resulterar i att man får göra flera olika anpassningar istället. Jakobsson och Lundgren 

(2013) skriver om den reaktiva verksamhetskulturen där tidsbristen är närvarande hela 

tiden. Verksamheten tvingas prioritera hårt bland arbetsuppgifter för att få arbetsro 

vilket i sin tur skapar en minskad tillgänglighet. Till skillnad mot den proaktiva 

verksamhetskulturen som innefattas av förebyggande arbete där samverkan utgör en 

naturlig del i den professionella kommunikationen som äger rum. Enligt författarna har 

en verksamhet som präglas av en proaktiv kultur möjlighet att forma en hög 

arbetstillfredsställelse tack vare ett tillitsfullt klimat och genomtänkta lösningar och 

strategier på problem. 

 

Specialpedagogerna anser att både pedagoger och förskolechefer önskar ett 

förebyggande arbete i verksamheterna, men idag är arbetet ibland mer åtgärdande. 

Samtidigt framkommer ur svaren en variation av förskolechefers syn på förebyggande 

kontra åtgärdande, men med en upplevelse att de vill bort från individfokus. Jakobsson 

och Nilsson (2011) skriver att det är i relationerna, i själva mötet mellan människor i 

den pedagogiska situationen som behov och förutsättningar skapas (a.a.). När pedagoger 

har barn i barngruppen som de är bekymrade över blir det lätt fokus mot individen ändå 

menar de tillfrågade. Jakobsson (2012) betonar att utveckling sker när människor 

interagerar i speciella aktiviteter. Det skapas möjligheter för samtliga deltagare att 

utveckla nya kompetenser och kunskaper. Säljö (2014) menar att beroende av vilka 

kulturella omständigheter människan lever i tas kunskap och lärdom upp på olika vis. 

Det handlar om hur individ och grupp samspelar där kommunikationen mellan 

individerna är avgörande (a.a). Vår tolkning är att förutsättningar skapas i interaktionen, 

i det relationella perspektivet. Förebyggande arbete och långsiktighet är grunden i 

perspektivet och inte åtgärdande eller individbaserat. 

Sammanfattningsvis är specialpedagogerna eniga om att lärmiljön är av största vikt och 

har stor betydelse för alla. Pedagogernas bemötande och förhållningssätt är en viktig del 

i lärmiljön samt att lärmiljöer är tillgängliga miljöer som gynnar alla barn. Svårigheter 

beror oftast på miljön eller bemötandet, hur man som arbetslag organiserar miljön. Det 

framtonas en variation i pedagogernas syn på lärmiljön som påverkar specialpedagogens 

strategier i sitt arbete. Dock har förskolechefer och pedagoger en önskan om att inta ett 

mer relationellt perspektiv enligt de tillfrågade. 
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6.5 Kategoriskt och relationellt perspektiv  
Specialpedagogerna lyfter fram att de strävar efter att arbeta utifrån det relationella 

perspektivet, men uttrycker att även det kategoriska perspektivet är en del i arbetet 

också. 

 
Sen kommer vi i ett specialpedagogiskt dilemma, för när vi kommer in och det ska till 

en utredning, då vill de ha en beskrivning hur hen är, hur funkar hen, hur är hen. 

Ibland behöver man vara punktuell (tolkar kategorisk) för man måste ändå kunna veta 

barns utveckling. Man måste också förstå relationens betydelse, det relationella, att 

man kan bli någonting i ett sammanhang. 

 

Det stannar inte i det kategoriska, utan beskrivs med att de går tillbaka och tittar på hur 

verksamheten på bästa sätt kan möta barns behov. Det relationella perspektivet finns 

alltid med och beskrivs av de intervjuade med att utgå från det som fungerar. Det 

handlar om att arbeta med och bygga vidare på det positiva. Specialpedagogerna menar 

att det gäller att finna lagom stora/små steg för utveckling för barnet och ge möjligheter 

för det samt att finna nivån på det som barnet kan och bygga vidare där. 

 
Jag har jobbat mycket med att försöka implementera en inkluderande syn, en värdesyn 

som jag tycker. Det handlar om värdegrund och förhållningssätt att försöka lyfta de 

saker som gör att alla blir synliga på ett bra sätt. 
 

Det lyfts fram av specialpedagogerna att de försöker utgå ifrån det relationella 

perspektivet hela tiden. Det handlar om att arbeta med helheten, med både barngruppen, 

barnet och arbetslaget för att det ska bli så bra som möjligt. Det innefattar även att 

bygga upp relationen och tilliten för att kunna lära känna barnet och barnets behov, utan 

en bra relation kommer man ingenstans menar de tillfrågade. För att öka pedagogernas 

förståelse för det relationella perspektivet får pedagogerna utbildning kring det av 

specialpedagogerna. 

 
Man ser ju det att ett barn som är förstådd och är trygg i relation tillsammans med 

andra och får lära av andra har mycket större möjligheter att lyckas än om man 

tänker att det är kategoriskt. 
 

Vi alla behöver ju andra människor. Vi behöver se hur andra gör, titta på hur andra 

äter, hur de gör, hur de leker, hur de klär på sig, vad de än gör för någonting. Känslan 

av en tillhörighet till ett annat sammanhang. 

 
6.5.1 Delanalys: Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Det framgår i intervjuerna att specialpedagogerna strävar efter att arbeta utifrån det 

relationella perspektivet, men poängterar att även det kategoriska perspektivet finns 

med till viss del. Det relationella perspektivet är i centrum menar de tillfrågade. De 

utgår ifrån individen för att sedan bredda och se till helheten, både barnet, omgivningen 

och organisationen. Tabell 2, Kategoriskt och relationellt synsätt i denna studie, visar 

att olika perspektivval får konsekvenser för specialpedagogisk verksamhet utefter vilket 

perspektiv som antas. Perspektiven är två kontraster och skapar olika sätt att se och 

förstå praktiken. Von Wright (2002) menar att det kategoriska perspektivet uppmanar 

läraren att studera barnets behov och för att kunna åtgärda problemet och tillfredsställa 

behovet behöver läraren finna bristen. Nilholm (2005) betonar att ett tredje perspektiv 

kan vara behövligt i den specialpedagogiska praktiken. Nämligen dilemmaperspektivet 

som hamnar mittemellan de kategoriska och relationella perspektiven. Utifrån vår 

tolkning av Nilholms perspektiv har dilemmaperspektivet sin grund i att problematiken 
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återfinns både i omgivningen och hos individen. Den upplevelsen har vi att de 

intervjuade uttrycker emellanåt. 

 

Specialpedagogerna menar att det handlar om att utgå ifrån det som fungerar, att arbeta 

och bygga vidare på det positiva. Att bygga upp relationen och tilliten för att kunna lära 

känna barnet och barnets behov. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver 

om att det viktiga i praktiken blir vad som sker i samspelet, i interaktionen mellan 

människor. Aspelin och Persson (2011) fortsätter med att det är själva mellanrummet 

mellan individ och omgivning som är grundstenen. Färdigheter och förmågor växer 

fram i relationer, vilket visar på relationers enorma betydelse. 

 

I svaren framgår att specialpedagogerna arbetar utifrån det relationella synsättet samt att 

implementera synsättet i verksamheterna hos pedagogerna. Det arbetas även med 

fortbildning för pedagogerna för att öka deras förståelse för det relationella perspektivet. 

Persson (2007) menar att det kan vara svårt att motivera det specialpedagogiska arbetet i 

verksamheterna utifrån relationellt perspektiv som innebär ett långsiktigt arbete som 

grund i sin utvecklingsprocess. De upplevda problemen i verksamheterna kräver, enligt 

författaren, snabba lösningar och utav det begrundas inte de långsiktiga konsekvenserna 

som uppstår av de kortsiktiga insatserna. 

 

Sammanfattningsvis menar specialpedagogerna att ett av de viktigaste uppdragen i 

förskolan är just relationerna. Det framhävs även att de intervjuade försöker utgå ifrån 

det relationella perspektivet hela tiden. Samtidigt som specialpedagogerna strävar efter 

att arbeta utefter relationellt perspektiv innefattar arbetet även ett kategoriskt perspektiv 

till viss del. De ser till individens behov, men breddar för att se både barnet, 

omgivningen och organisationen, att se helheten. Det handlar om att arbeta utifrån det 

som fungerar och bygga vidare på det, ett relationellt synsätt som specialpedagogerna 

försöker förmedla till pedagogerna också. 
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7 Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att presentera en diskussion kring studiens resultat. 

Diskussionen tar sin utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar. Det görs även 

en diskussion kring vald metod. Vi har valt att dela in den i två delar, metoddiskussion 

och resultatdiskussion. Därefter lyfts även specialpedagogiska implikationer och som 

avslutning förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur specialpedagogers stöd i förskolan kan 

främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten. Utifrån vårt syfte 

väljer vi att fokusera kring följande frågeställningar som ligger till grund för studien 

som genomförs: 

 

 Vilket stöd menar specialpedagogerna att de ger i verksamheten? 

 Hur uppfattar specialpedagogerna att deras stöd påverkar verksamhetens 

förutsättningar att arbeta utifrån ett relationellt perspektiv med fokus på ett 

proaktivt arbete? 

 Vilka förutsättningar uppfattar specialpedagoger finns för att de i sin roll ska 

kunna bidra till ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i förskolan? 

 

7.1 Metoddiskussion 
Efter att vår intervjustudie är genomförd anser vi att vi har valt teoretiska perspektiv 

som fungerar väl för studiens syfte och frågeställningar. Vi har fortlöpande under 

arbetets gång kunnat relatera till det sociokulturella perspektivet och de 

specialpedagogiska perspektiven. Vi menar att den kvalitativa metoden intervjuer 

fungerade väl för vår undersökning. Vid intervjutillfällena har vi fått möjlighet att ta del 

av olika erfarenheter och kunskaper från de intervjuade. Det i sin tur har gett oss 

fördjupad förståelse för uppdraget som specialpedagog i förskolan. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att i en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap 

socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. 

 

För att uppnå vårt syfte fanns flera val av metoder, som att göra en enkätundersökning 

eller låta specialpedagogerna skriva loggbok. Vår bedömning är att den valda kvalitativa 

intervjumetoden passar i relation till vårt syfte. Som Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att om man vill veta hur individen uppfattar sin värld är bästa sättet att prata med 

hen (a.a.). I samband med intervjuerna har vi haft möjlighet att be respondenterna ge 

förklaringar eller beskriva mer i deras svar. På så vis kunde vi få en bättre inblick i deras 

resonemang kring sina tankar i våra frågor. Det låg även till grund för valet av metod till 

vår studie, att i intervjun kunna ställa följdfrågor. 

 

Intervjuerna har vi delat upp och genomfört enskilt i olika kommuner i landet. Det har 

gett oss möjlighet att bredda respondenternas olika erfarenheter och kunskaper kring 

arbetet i förskolan. Vi har även lyckats få en variation på deras längd av yrkeserfarenhet 

samt storlek på ansvarsområden, vilket också vidgar kunskapens innehåll. Rennstam 

och Wästefors (2015) poängterar är det inte mängden data som är det viktigaste i en 

kvalitativ studie utan variationen och innebörden (a.a.). I vår intervjustudie anser vi att 

vi fått svar på det som efterfrågades, vilket innebär att de frågor som ställdes i 

intervjuerna var relevanta i förhållande till våra frågeställningar. Det var en mindre 

grupp av informanter, men urvalet kändes representativt för att uppfylla syftet med 

studien och få svar på våra frågeställningar. Studiens resultat står för de åtta 

informanternas svar. Med de intervjuades svar, erfarenheter och kunskaper samt 
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spridningen i landet anser vi att vårt arbete kan ge en anspegling mot hur det skulle 

kunna vara för andra specialpedagoger inom förskolans verksamheter. 

 

De valda teoretiska perspektiven och metoden har gjort att vi på ett tydligt och givande 

sätt kunnat koppla ihop teori och empiri i vårt arbete. Vi har under arbetets gång upplevt 

att de teoretiska perspektiven varit som ett stöd för oss, där vi har kunnat relatera direkt 

ut till verkligheten. Genom vår valda metod, intervjuer, har vi fått ta del av 

respondenternas olika erfarenheter och uppfattningar, som vi även där har förståelse för 

och kunnat koppla till våra egna verksamheter. I vårt metodval fick vi samtidigt tänka 

på tolkningen av intervjusvaren vilket vi upplevde som den svåra delen i valet av metod. 

Redan under intervjuerna sker en tolkning, samt i valet av följdfrågor sker ännu en 

tolkning. När materialet bearbetas efteråt sker ytterligare en tolkning och till slut sker 

även en tolkning i analysen, vilket ökar risken för missuppfattning av oss. Vi ska tolka 

svaren, men även vara kritiska i vår tolkning så det inte blir våra ord eller tankar som 

lyfts fram. 

 

Vår förhoppning med studien är att den kan inbjuda till diskussioner kring 

specialpedagogrollen inom förskolan. Det i sin tur skulle kunna ge positiva effekter för 

verksamhetsutveckling kring det relationella perspektivet och det proaktiva arbetet, som 

specialpedagogerna har som grund. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Utifrån våra analyser av resultatet har vi valt att fokusera på delar som vi upplever vara 

extra betydelsefulla i specialpedagogens uppdrag vad gäller det relationella perspektivet 

och det proaktiva arbetet. De betydelsefulla delarna redovisas här i diskussionen med 

underrubriker utefter våra tre frågeställningar som ligger till grund för studien. 

 

Vi anser att vi har nått vårt syfte med studien genom att specialpedagogerna har varit 

öppna och tydliga med att delge oss hur de upplever sin yrkesroll och hur det ser ut på 

förskolorna. De har berättat vad som fungerar bra och mindre bra, vad deras ambition är 

samt hur de upplever att det fungerar ute i verksamheterna. 

 

Vårt resultat visar att det specialpedagogiska stödet enligt specialpedagogerna 

uppskattas av både förskolechefer och pedagoger och ses betydelsefullt för det 

främjande och förebyggande arbetet. Med det i åtanke kring specialpedagogiskt stöd i 

verksamheten finns både en önskan och ett behov av specialpedagogiskt stöd i 

förskolans verksamhet för att främja mot bättre förutsättningar för relationellt perspektiv 

och ett mer proaktivt arbete. 

 
7.2.1 Specialpedagogernas stöd i verksamheten 

Specialpedagoger menar att verksamheten ska planeras utifrån alla barn från början så 

att flera olika anpassningar inte behöver göras i så hög grad. Som pedagog gäller det att 

se möjligheter till utveckling ihop med andra, att få lära tillsammans med andra istället 

för att göra något enskilt. Både som pedagog och specialpedagog handlar det om att 

bredda sin syn, ta vara på allas olikheter och se dem som en tillång i verksamheten. 

Specialpedagogernas främsta arbetsuppgift är att verka på organisations-, grupp- och 

individnivå. Det ska, enligt specialpedagogerna, vara hälsofrämjande, förebyggande och 

ett åtgärdande arbete. Det viktigaste uppdraget är att skapa goda lärmiljöer, se hinder 

som finns i lärmiljöerna (se figur 1) och arbeta fram mer fungerande. Även vad gäller 

lärmiljöer handlar det om att se till helheten i gruppen och kontinuerligt anpassa utifrån 

gruppens behov och förutsättningar. Det är i samspelet som utvecklingen sker och det är 
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vår uppgift som specialpedagog att se varje barns möjligheter till att lyckas med sitt 

lärande. Som Persson (2007) menar är det ett ansvarsområde i rollen som 

specialpedagog. Det handlar just om att utveckla kvaliteten i det inre arbetet med barnen 

så att en god lärandemiljö skapas och erbjuds (a.a.). Specialpedagogerna lyfter fram att 

det specialpedagogiska stödet upplevs som oerhört viktigt och kan ges genom stöttning 

och handledning till pedagogerna, för att de ska hitta små steg i barnets utveckling. Den 

specialpedagogiska kompetensen ses betydelsfull just för att kunna bidra med ett 

utifrånperspektiv, delge sin kunskap och främja möjligheter till att tillgodose varje barns 

behov. 

 

Resultaten genomsyras av en hög grad av relationellt perspektiv med fokus mot 

proaktivt arbete i specialpedagogernas tankar. När specialpedagogerna vänder blicken 

mot hur utförandet sker stämmer deras tankar inte fullt ut med verkligheten. I praktiken 

upplever man dock tidsbrist som ett hinder för stödet ut till verksamheten. 

Specialpedagogerna har en hög arbetsbelastning där deras önskan om att kunna arbeta 

främjande och förebyggande ofta handlar om åtgärdande arbete istället. Deras ärenden 

ökar kring enskilda barn samtidigt som de intervjuade ändå ser att det kan behövas en 

balansgång som gynnar alla barn, för ibland behövs åtgärdande arbete. Renblad och 

Brodin (2014) påpekar att 25 % av barnen i förskolan har svårigheter av social, 

emotionell eller psykiskt prägel. Med stor sannolikhet tyder det på att det finns barn 

som är i behov av specialpedagogiskt stöd, men som inte får det i dag (a.a.). I samband 

med det är upplevelsen att specialpedagogens stöd i förskolan är väsentlig. Dels för att 

med sin kompetens finna barnen som behöver stöd och dels för att främja det proaktiva 

arbetet mot en tillgänglig miljö så att alla barn kan utvecklas och må bra. Samtidigt 

återfinns dilemmat med hög arbetsbelastning som genererar i tidsbrist som kan resultera 

i svårigheter att genomföra ovan. Specialpedagogen har en efterfrågad roll och är 

behövd i många olika situationer och sammanhang vilket kan skapa en viss frustration 

och känsla av otillräcklighet. 

 

Det som pedagogerna efterfrågar mest är att få stöd kring enskilda barn, observationer, 

främjande samtal och handledning. Persson (2007) framhåller att när den vanliga 

pedagogiken blir otillräcklig stöds den upp av specialpedagogiska insatser. Även 

Sandberg och Norling (2014) lyfter fram att för vissa barn krävs det utöver den 

generella pedagogiken ett särskilt stöd för utveckling och lärande. Specialpedagogik 

träder då in för att kunna tillgodose alla barns rätt till utbildning. För att kunna ge stöd 

som är relevant krävs kunskaper inom olika områden och att pedagoger ges stöd när 

deras kunskaper inte uppfyller behovet (a.a). Det är av stor vikt att förskolechefen och 

organisationen ger möjlighet till att tillfällen ges både vad gäller tid för handledning och 

reflektion. Genom samtalen skapas möjlighet för pedagoger att få syn på sig själva och 

ge bättre förutsättningar för arbetet med barngruppen. Det i sin tur mynnar ut i en högre 

kvalité i verksamheten och ökar barnens möjligheter till att utvecklas och lära utifrån 

sina behov och förutsättningar. Det visar sig för tillfället vara tvärtemot genom 

Skolinspektionens rapport (2017) att samspel, mötet och den språkliga 

kommunikationen inte används genomgående som verktyg. 

 

Specialpedagogerna betonar att pedagoger inom förskolan besitter mycket kunskap, det 

handlar ofta om att bekräfta och lyfta fram deras kunskap. Under samtal händer det 

mycket i arbetssättet och i tankarna hos pedagogerna när specialpedagogerna är 

kvalificerade samtalspartners. Även våra erfarenheter landar i att pedagoger besitter 

mycket kunskap, men saknar ofta stöd för att få lyfta fram och diskutera tex. varandras 

kunskaper och styrkor inför fortsatta arbetet med barngruppen. Vi upplever att viljan 
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finns, men även här påverkas pedagogerna av specialpedagogens tidsbrist, vilket gör att 

samtal inte förekommer i den utsträckning som önskas. Både vår analys och de 

intervjuades resonemang kring samtal stärks genom Bygdeson-Larsson (2010) som 

lyfter fram reflektionssamtal. De handlar just om att ta sig utanför den förgivet tagna 

uppfattningen och få syn på alternativa perspektiv (a.a.). Med stöd av specialpedagog 

kan samtalen fördjupas och som Lutz (2014) menar att om pedagoger uppmärksammar 

och bemöter svårigheter på ett bra sätt kan det skapa förutsättningar till en god 

möjlighet för positiv förändring. 

 
7.2.2 Påverkansfaktorer till relationellt perspektiv med ett proaktivt arbete 

Med den specialpedagogiska kunskapen och viljan från både pedagoger och 

förskolechefer borde det generera till möjligheter för relationellt perspektivskapande i 

verksamheterna. Resultaten visar att med stödet av specialpedagog som kvalificerad 

samtalpartner eller rådgivare skapas förändringar i arbetssätt och tankegångar hos 

pedagogerna. Det stödet anser vi skapar påverkansfaktorer för förutsättningar att arbeta 

mer proaktivt i verksamheterna. 

 

Samtidigt ökar antalet enskilda barns ärenden trots att specialpedagogerna anser att 

pedagogerna besitter en stor kunskap. Våra funderingar kring orsaker landar i om det 

kan bero på att pedagogerna värderar specialpedagogens kompetens högt och känner sig 

osäkra i sin roll. Å andra sidan upplever pedagogerna specialpedagogens stöd positivt, 

vilket inte borde tendera i en osäkerhet. Specialpedagogen har mer och djupare kunskap 

och kan tillföra ytterligare pespektiv i sättet att se på barnet, gruppen eller miljön. De 

enskilda fallen för specialpedagoger tolkar vi som en lutning mer mot det kategoriska än 

det relationella perspektivet. Vår tabell 2, Kategoriskt och relationellt synsätt i denna 

studie, visar tydligt att de två olika perspektiven antar olika synsätt att se på när 

specialpedagogisk kompetens används. Perspektiven kan också användas för att förstå 

verksamheten samt de hinder och möjligheter som kan finnas för att gå från synsätt till 

handling. I samband med det lyfter vi Perssons (2007) betoning kring att det 

specialpedagogiska arbetet med grund i relationellt perspektiv kan vara svårt att 

motivera i verksamheter. Relationellt perspektiv innebär ett långsiktigt arbete och i de 

långsiktiga lösningarna ingår oftast pedagoger och verksamhetens organisation. Det är 

ett förändringsarbete som kräver tid och innebär inte att vidta åtgärder mot problem här 

och nu (a.a.). I våra ögon kan det vara en stor aspekt i att enskilda fall ökar. Det lutar 

mer mot kategoriskt ibland för att lösa problem snabbt, vilket gör att fokus riktas mot 

individ och att det är individen som måste åtgärdas. 

 

Brist på tid är ett hinder för specialpedagogerna som är återkommande i intervjusvaren. 

Det innebär att tidsbrist kan vara en av orsakerna till specialpedagogens handlande. Den 

teoretiska kunskapen finns kring hur arbetet bör läggas upp kring barn i behov av 

särskilt stöd, men ibland är det ändå svårt att genomföra praktiskt. Vad är det som gör 

att det är brist på tid när organisationen anser att specialpedagogerna är ett stöd och en 

extra kunskapskälla både till förskolechefer och pedagoger. Ligger det kategoriska 

perspektivet djupt rotat i organisationen så även om det finns en önskan om att arbeta 

mer proaktivt och med ett relationellt perspektiv landar det i praktiken i det kategoriska 

perspektivet ändå. Resultaten visar att formuleringsarenan inte alltid överensstämmer 

med realiseringsarenan som Persson (2007) skriver om. Det relationella perspektivet 

framträder alltså inte alltid i praktiken utan då framträder ibland ett mer kategoriskt 

perspektiv. Vad är det som gör att det man anser och vill följa inte alltid ger resultat i 

praktiken? Styrdokumenten har antagit ett allt mer relationellt perspektiv, liksom 

samtliga specialpedagoger och merparten av pedagogerna. Det visar sig dock ändå 
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ibland vara svårt att realisera. Vi resonerar om det, utöver tidsbristen, kan bero på 

okunskap eller samarbetssvårigheter mellan och i olika nivåer. Specialpedagogernas 

ansvarsområden till tjänstens storlek kanske också bör ses som en faktor i det hela. Om 

specialpedagogerna får mindre ansvarsområden genererar det till mer tid för varje 

arbetslag och möjligheten att främja det relationella perspektivet torde öka. 

 

Samtidigt uppfattas det specialpedagogiska stödet som betydelsefullt i förskolans 

verksamhet och det anser vi är en viktig faktor för att kunna påverka verksamhetens 

förutsättningar för att arbeta mer utifrån ett relationellt perspektiv. Specialpedagogerna 

anses vara behövda i verksamheten och de tillför både kunskap och stöd genom att vara 

samarbetspartners till både pedagoger och förskolechefer. Med hänsyn till det borde 

specialpedaogiska stödet generera till ett främjande av ett relationellt perspektiv i 

förskolan. Vår åsikt är att det gör det, fast det tar nog tid, där tiden kunde krympas 

genom att våra specialpedagoger får mer tid i verksamheterna. I det sociokulturella 

perspektivets kärnpunkt menar Säljö (2014) att det handlar om hur individ och grupp tar 

till sig kunskap och lärdom samt att människan tar upp det på olika vis. Ett avgörande 

parti är kommunikationen mellan individerna. Enligt författaren blir människan delaktig 

i färdigheter och lärdomar genom just interaktionen (a.a.). Med stödet av förskolechefer 

och pedagogernas positivism stärks ändå specialpedagogernas möjlighet till att kunna 

påverka för ett mer proaktivt arbete utifrån ett relationellt perspektiv. Det handlar hela 

tiden om att arbeta för ett gott samarbete mot gemensamma mål och att utgå ifrån 

möjligheter istället för hinder. 

 
7.2.3 Förutsättningar till relationellt perspektiv med ett proaktivt arbete 

En oerhört betydelsefull förutsättning för att specialpedagogen ska kunna främja för ett 

relationellt perspektiv och proaktivt arbete i förskolan är samarbetet med både 

förskolechefer och pedagoger. Det framgår i intervjuerna att de är nöjda med det och att 

ett ömsesidigt samarbete sker. Det framkommer dock en önskan om barnhälsa i 

förskolan som är jämförbart med elevhälsan i skolan för där sker det mesta 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Persson (2007) framhäver specialpedagogens 

viktiga roll som innebär att arbeta för att verksamheten är till för alla barn i nära 

samarbete med förskolechef eller rektor. Jakobsson och Nilsson (2011) poängterar att en 

gemensam syn och god samverkan är en förutsättning för att alla barn ska få lyckas och 

må bra i verksamheten. Det som betyder mest är kommunikation, relationer och 

samverkan mellan olika aktörer. Som även Skolinspektionens rapport (2017) lyfter fram 

som avgörande för förskolans verksamhetsutveckling. Trots det visar rapporten att 

förskolechefer kan underskatta behovet av regelbunden avsatt tid för personalen (a.a.). 

Vi menar om organisationen tillskriver mer specialpedagogiskt stöd för pedagoger kan 

det i sin tur skapa ett bättre metodiskt analyserande som ger bättre förutsättningar för ett 

proaktivt arbete. Som en följd av det leder det till en lärmiljö som kan ge andra avtryck i 

förskolan jämfört med idag. Detta styrker även våra tankar kring samarbete och att 

skapa goda relationer som är en viktig del i specialpedagogens yrkesroll. Att vara 

lyhörd och flexibel i sitt arbete är en förutsättning för att skapa möjligheter till 

utveckling som gynnar alla barn. Det är även av stor vikt att samsynen mellan 

pedagoger, specialpedagog och förskolechef överensstämmer. Det gäller att utgå ifrån 

en pedagogisk grundsyn där både barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt är 

gemensam och genomsyrar verksamheten. Det ska synliggöras och tydliggöras i allt 

arbete som sker på förskolan. Palla (2015) skriver om att det handlar om syn- och 

förhållningssätt och kompetens, arbetssätt och bemötande. 
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I vår blivande yrkesroll som specialpedagog vill vi skapa förutsättningar för att arbeta 

mer proaktivt genom tidiga insatser i förskolans verksamhet. Vi delar Von Ahlefeld 

Nissers (2014) åsikt om att den centrala uppgiften för specialpedagogik bör bidra till att 

frambringa möjligheter och förutsättningar för barn utifrån ett inkluderande perspektiv 

genom att inta ett mer förebyggande arbetssätt (a.a.). Ett proaktivt arbete är en 

förutsättning för att alla barn ska få möjlighet att lyckas i sitt lärande och i sin 

utveckling. Vid analysen av vårt resultat syns specialpedagogers strävan att arbeta 

utifrån ett relationellt och förebyggande perspektiv med ett inkluderande arbetssätt. I 

vissa fall ses dock speciallösningar och åtgärdande arbete som det bästa för barnet, 

vilket gör att det förekommer vid behov. Vi menar att det viktiga är att utgå ifrån varje 

individ och anpassa det specialpedagogiska stödet utifrån barnets individuella behov. 

Det innebär att generella insatser är svåra vid det reaktiva arbetet, men för att arbeta 

proaktivt är det positivt att göra en generell anpassning. Skolverket (2016b) och SFS 

(2017:174) skriver att förskolans verksamhet ska ta hänsyn till barns olika behov och 

utgå från en helhetssyn på barnet, en helhet som bildas av utveckling, lärande och 

omsorg. Särskilt stöd och stimulans ska ges om behov finns för att kunna utvecklas. Det 

innebär ett stöd som barnets specifika behov kräver. Verksamhetens organisation 

behöver erhålla pedagogerna stöd, resurser och kunskap som erfordras för att utföra 

uppdraget mot att bemöta alla barn utefter deras förutsättningar och behov. 

 

Även miljön lyfts som en viktig del i analysen av vårt resultat. Specialpedagogerna 

framhäver lärmiljön som oerhört betydelsefull i det förebyggande arbetet där 

pedagogers bemötande och förhållningssätt är en viktig del. Det framkommer dock att 

pedagoger har olika syn på miljö kontra individ. Lärmiljöns påverkan ses som väsentlig 

för en del pedagoger och en del menar att förändringar bör ske hos barnet. Det är då vår 

uppgift som specialpedagog att lyfta fram lärmiljöns betydelse och poängtera vikten av 

den. För att skapa goda möjligheter för barnen krävs en gemensam strävan mot samma 

mål där arbetssätt och synsätt är detsamma. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2017) menar att förskolans verksamhet ska erbjuda en miljö som gagnar alla barns 

lärande och utveckling där barnen kan känna sig kompetenta samt uppleva att de har 

goda förutsättningar för att utvecklas och lära (a.a). Det innebär att anpassa den sociala, 

pedagogiska och fysiska miljön i förbindelse med barnets lärande med ett samspel 

mellan miljöerna i figur 1. Återigen knyter vi an till specialpedagogens kompetens och 

möjliga stöd till förskolorna för att skapa en lärmiljö och verksamhet utifrån relationellt 

perspektiv mot ett proaktivt arbete. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vi har fått förståelse för vikten av specialpedagogens kompetens och stöd i förskolan 

och i det förebyggande arbetet. Specialpedagogens uppdrag styrs av hur verkligheten ser 

ut samt vilka behov och förväntningar som finns. Det är ett brett område och det är svårt 

att förutse exakt hur specialpedagogens uppdrag bör se ut på respektive förskola. Palla 

(2015) skriver att specialpedagogik i förskola är ett komplext och mångfacetterat 

område (a.a.). På samma sätt har förståelsen för vikten av ett nära samarbete med 

förskolechef inför arbetet med pedagogerna och det proaktiva arbetet ökat. Utan en bra 

relation och samarbete skapas mindre goda förutsättningar för specialpedagogiskt stöd 

ut i verksamheterna. En hög kompetens av flexibilitet och lyhördhet krävs som 

specialpedagog för att skapa relationer med pedagogerna inför ett arbete som lutar mot 

det relationella perspektivet och det proaktiva arbetet. Som specialpedagogerna 

uttrycker ser det olika ut i verksamheterna och deras synsätt kring var svårigheter 

återfinns och var det behöver stöttas upp är behövlig. 
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Ytterligare en aspekt som är viktig att lyfta är att ärenden kring enskilda barn ökar trots 

medvetenheten om det förebyggande arbetet. Arbetsbelastningen är hög och brist på tid 

är ett hinder för specialpedagoger. Trots önskan att kunna arbeta mer främjande och 

förebyggande, behövs en viss del fokuserande på det åtgärdande arbetet för de barn som 

är i behov av särskilt stöd. Om det hade funnits mer tid skulle specialpedagogerna 

kunna arbeta mer relationellt och proaktivt. Genom det skulle tid kunna sparas eftersom 

mängden ärenden kring enskilda barn redan då kunde ha förebyggts. Det är viktigt att 

försöka hitta och utgå ifrån ett inkluderande arbetssätt som gynnar alla barn i 

verksamheten. I samband med att tiden är en brist och svårigheten att få tillgång till 

gemensamma mötestider med pedagogerna landar vi åter tillbaks till skolinspektionens 

rapport (2017). Den tar upp att förskolor med god kvalité innefattas av att arbetslag har 

möjlighet för pågående och kontinuerliga reflektioner kring verksamhetens arbete och 

hur det kan förbättras. Samtidigt antyds i rapporten att förskolechefer kan underskatta 

behovet av regelbunden avsatt tid för personalen (a.a). Som specialpedagogerna 

uttrycker det i intervjuerna handlar det om att börja på organisation och gruppnivå för 

att skapa ett mer proaktivt arbete. 

 

Ett till perspektiv att reflektera kring är de intervjuades signal om att outbildad personal 

inom förskolans verksamhet ökar. Som verkligheten ser ut idag vet vi att det är svårt att 

rekrytera utbildad personal. Specialpedagogernas arbete med att öka kunskaperna hos 

pedagogerna om relationellt perspektiv och proaktivt arbete försvåras i och med detta. 

Lutz (2014) belyser att pedagogers kompetens är av stor vikt i skapandet av relationer 

som är lämpliga både socialt och kunskapsmässigt i mötet med barnet samt viktiga för 

barnets möjligheter att utvecklas och växa. Palla (2015) menar att specialpedagogik 

inom förskolan handlar om förhållningssätt och kompetens (a.a.). Samtidigt poängteras 

det även i intervjuerna att det kategoriska tar överhand ibland över det relationella 

perspektivet i verksamheten. Aspelin (2013) lyfter fram att det relationella perspektivet 

innefattar vad som sker mellan människor. Aspelin och Persson (2011) fortsätter med 

att grundstenen är själva mellanrummet mellan individ och omgivning. Färdigheter och 

förmågor växer fram i relationerna, vilket visar på dess enorma betydelse (a.a.). Kan det 

vara så att själva relationen mellan specialpedagogen och pedagogerna gör att 

önskemålen om insatserna krockar att själva grundstenen, relationen inte är färdigbyggd 

eller inte är tillräckligt genomarbetad. En ytterligare aspekt i det hela handlar om 

specialpedagogens mod som Persson (2007) lyfter fram. Som specialpedagog är det en 

utsatt position när det handlar om att ge rekommendationer eller vidta åtgärder som kan 

upplevas obekväma av andra. Det krävs både kompetens och civilkurage för att antyda 

till ett arbetslag att barnets svårigheter kan bero på brister i undervisningen där barnet 

befinner sig. Det kan sannolikt förefalla sig så att ett viktigt skäl till att åtgärder oftast 

stannar på individnivå grundas i detta enligt författaren. 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Vi har tagit del av specialpedagogernas resonemang kring att främja det relationella 

perspektivet i förskolan där vi upplever att det ibland finns ett glapp mellan teori och 

praktik. Därför skulle det vara av intresse att även kunna undersöka hur det verkligen 

ser ut i praktiken. Genom deltagande observation och dokumentation skulle vi kunna få 

en inblick i specialpedagogens vardag och få syn på hur de arbetar. Arbetar de kanske 

mer eller mindre kategoriskt än de själva ser och anser? Utgår de oftast ifrån det 

relationella perspektivet som de önskar att de gör? 

 

En fortsättning i studiens undersökning kring specialpedagogens roll i förskolan vore av 

intresse. Med en enkätstudie kunde den här intervjustudien som bygger på åtta 
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intervjuade specialpedagogers resonemang vidgas till en stor undersökning i landet. Hur 

ser det ut för specialpedagoger i andra delar av landet? Hur ser deras möjligheter ut till 

att främja det relationella perspektivet i förskolan? Ser vi några likheter eller olikheter i 

svaren? 

 

Det vore även intressant att undersöka hur förskollärare och förskolechefer ser på 

specialpedagogens roll i verksamheten och vad de bidrar med. Anser förskollärare och 

förskolechefer att de får det stöd de behöver? Känner de att specialpedagogen bidrar till 

att främja för det förebyggande arbetet på förskolan? Hur skulle de önska att deras 

samarbete med specialpedagogen såg ut?  

 

En ytterligare röst som inte fått ta plats i vårt arbete är barnens. Även deras tankar och 

syn vore intressant att ta del av. Hur tänker de kring specialpedagogens arbete i 

förskolan. Upplever barnen att de får det stödet de behöver? Känner de att 

specialpedagoger och pedagoger lyssnar på deras åsikter och ord? 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1, Sammanfattande beskrivning av respondenterna 
 

Specialpedagog 1:  

 Examen 2011 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 2 år. 

 Arbetar ihop med 2 specialpedagoger och tillsammans för 16 förskolechefer.  

 Ansvarar ihop för ca 2600 barn och ca 600 anställda.  

 Samverkar även med talpedagog, logoped och bvc-psykolog.  

 

Specialpedagog 2:  

 Examen 2001 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 14 år.   

 Arbetar ihop med 2 specialpedagoger och för 4 förskolechefer.  

 Ansvarar för 7 förskolor med totalt 25 avdelningar.  

 Samverkar inte med några andra yrkeskategorier,  men vill samarbeta med 

elevhälsan.     

 

Specialpedagog 3:  

 Examen 2011 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 1 år.  

 Arbetar för en förskolechef på förskolan med 6 avdelningar, med 15- 20 % 

tjänst. 

 Nätverksteam med specialpedagogerna i kommunen. 

 

Specialpedagog 4:  

 Examen 2005 och har arbetat som specialpedagog i 10 år.  

 Arbetar för 2 förskolechefer. 

 Ansvarar för 3 förskolor med 15 avdelningar, med 20 % tjänst..  

 Nätverk med specialpedagoger för förskola och skola. Barnhälsoteam i 

förskolan finns med specialpedagog och förskolechef. 

 

Specialpedagog 5:  

 Examen 2004 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 21 år.   

 Arbetar ihop med 2 specialpedagoger och för 4 förskolechefer. 

 Ansvarar för 7 förskolor och 3 dagbarnvårdare, totalt 30 avdelningar på 

förskolorna.  

 Har nyligen startat samverkan med skolans specialpedagoger, elevhälsan.  

 

Specialpedagog 6: 

 Examen 2011 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 7 år. 

 Arbetar för 2 förskolechefer och ansvarar för 3 förskolor med 12 avledningar. 

 Nätverk med specialpedagoger som arbetar mot förskolan och även elevhälsan. 

 

Specialpedagog 7: 

 Examen 2007 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 4 år.  

 Arbetar med 2 specialpedagoger och för 6 förskolechefer. 

 Ansvarar för 6 förskolor, en resursavdelning och familjecentralen öppna 

förskolan.  

 Önskar ett samarbete med specialpedagogerna i skolan.  

 



  
 

II 

 

Specialpedagog 8: 

 Examen 2004 och har arbetat som specialpedagog i förskolan i 4 år. 

 Arbetar för 2 förskolechefer. 

 Ansvarar för 3 förskolor med 13 avledningar. 

 Nätverk med specialpedagoger mot förskolan i kommunen. Samarbetar även 

med barnpsykolog, tal- och språkpedagog samt mot habilitering/särskola. 

 

  



  
 

III 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor till specialpedagog 
 

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog i förskolan? När gick du 

utbildningen? 

2. Hur ser organiseringen ut i ditt uppdrag kring; 

○ Antal förskolor och avdelningar som ingår i ditt uppdrag?  

○ Antal personal och barn? 

○ Antal förskolechefer du arbetar för? 

○ Tillhör du något team/nätverk med andra specialpedagoger eller andra 

yrkesgrupper? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

○ Vilka ser du som mest primära? 

4. Berätta hur du uppfattar ditt specialpedagogiska uppdrag när det gäller: 

○ Att vara en kvalificerad samtalspartner? Om vad? För vilka? 

Förutsättningar? 

○ Att vara rådgivare i pedagogiska frågor? Om vad? För vilka? 

Förutsättningar? 

○ Att medverka i förebyggande arbete? Om vad? För vilka? 

Förutsättningar?  

5. Vad är specialpedagogiskt stöd/särskilt stöd för dig? 

○ När ges specialpedagogiskt stöd/särskilt stöd? Till vilka? För vad? Hur är 

du involverad i det direkta stödet? 

6. Vilket specialpedagogiskt stöd efterfrågas mest av pedagoger i verksamheterna? 

○ Av vårdnadshavare?  

○ Av förskolechefer? 

7. Vad anser du att specialpedagogiskt stöd har för betydelse för individen, 

gruppen, organisationen?  

○ Vad kan du bidra med för de olika nivåerna? 

8. Vad anser du att lärmiljön har för betydelse för individen, gruppen, 

organisationen? Fysisk, social och pedagogisk? 

9. Hur ser du på förebyggande kontra åtgärdande arbete? 

○ Kring miljöfokus kontra individfokus? 

○ Speciallösningar kontra inkluderande insatser? 

10. Hur upplever du pedagogernas syn på din specialpedagogiska roll? 

○ Hur upplever du att de ser på förebyggande kontra åtgärdande? 

○ Hur upplever du att de ser på miljöfokus kontra individfokus? 

11. Hur upplever du förskolechefens/chefernas syn på din specialpedagogiska roll? 

○ Hur upplever du att de ser på förebyggande kontra åtgärdande? 

○ Hur upplever du att de ser på miljöfokus kontra individfokus?  

12. Enligt vår tolkning är det relationella perspektivets utgångspunkt interaktionen. 

Individen växer i relationer med andra, i ett sammanhang. Faktorer i olika nivåer 

i miljön ses som orsaker till påverkan av svårigheter. Det kategoriska och 

punktuella perspektivet har utgångspunkt i att svårigheter ligger hos individen. 

Förmågor och egenskaper hos individen tar sig uttryck i olika handlingar. Där en 

brist ska åtgärdas. 

○ Hur ser du på relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv? 

 

  



  
 

IV 

 

13. Vad är fokus för specialpedagogiska åtgärder i förskolan? 

○ Fokuseras det mest på kortsiktiga lösningar utifrån barnets brister eller 

på långsiktiga lösningar där interaktionen mellan barn, pedagog och 

miljö är utgångspunkt?  

○ Ses svårigheterna knutna till barnet, barn med svårigheter, eller finns de i 

undervisningssituationen, barn i svårigheter?  

14. Vad finns det för förutsättningar - möjligheter och hinder? 

○ Vid hinder, vad är det då som är svårt? 

○ Vad tror du det kan bero på om det skapas hinder? 

15. Hur skulle du vilja utveckla din roll? Vad skulle du, som du inte arbetar med nu, 

kunna bidra till i förskolans arbete?  

○ Vad vill du jobba mer med? Mindre? Visioner?  

  



  
 

V 

 

Bilaga 3, Missivbrev 
 

 

Hej! 

  

Vi heter Josefine Thorold och Malin Sundgren. Vi är förskollärare och studerar nu sista 

terminen på Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar med 

vårt avslutande självständiga arbete som innebär en studie med specialpedagogisk 

inriktning. Syftet med vår studie är att undersöka hur specialpedagogers stöd i förskolan 

kan främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten. Vår metod är att 

genomföra intervjuer med specialpedagoger som arbetar inom förskolans arena. Vi räknar 

med att intervjun kommer att ta ungefär en timme.  För att underlätta bearbetning av 

materialet från intervjuerna kommer de att spelas in och därefter transkriberas. Allt 

material kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Frågorna kommer att 

handla om din roll som specialpedagog, hur Du upplever ditt uppdrag som 

specialpedagog och vad specialpedagogiskt stöd innebär för Dig. Frågorna berör även 

dina tankar kring lärmiljö, förebyggande kontra åtgärdande arbete och miljöfokus kontra 

individfokus. 

  

Vår studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att det är helt 

frivilligt att delta i studien och att Du när som helst kan avbryta Din medverkan. Det är 

bara vi som får tillgång till Dina personuppgifter och det insamlade materialet kommer 

endast att användas till vår studie. Varken namn på kommun, förskola eller deltagare 

kommer att anges utan vi använder oss av fingerade namn.  

  

Har Du några frågor eller funderingar angående vår studie är Du välkommen att höra av 

Dig till oss via mail eller telefon. 

  

Vi vore tacksamma om Du vill ställa upp och medverka i vår studie.  

  

Vänliga hälsningar 

Josefine Thorold 

Tel: 0703-019297 

Mail: josefine.thorold@mariestad.se 

  

Malin Sundgren   

Tel: 0708-746787 

Mail: malinsundgren@gmail.com 


