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Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar 

behovet av samverkan sinsemellan och samverkan för att nå målen i styrdokumenten 

gällande en förskola för alla barn. Detta har undersökts genom en kvalitativ undersökning, 

genom semistrukturerade intervjuer med både förskollärare och specialpedagoger. I denna 

studie använder vi oss av ett teoretiskt ramverk baserad på relationell pedagogik för att i 

mötet sker lärandet. De relationer som skapas sinsemellan ligger till grund för att skapa en 

fungerande samverkan, de krävs att båda parterna utvecklar kunskap tillsammans. 

Analysmetoden som använts för studien är en tematisk analys. 

 

Studiens resultat visar att samverkan mellan de två parterna fungerar. Förskollärarens och 

specialpedagogens arbete kring samverkan bygger på en gemensam relation som de 

behöver utveckla tillsammans. Det finns inga tydliga tillvägagångsätt utifrån 

styrdokumenten och en slutsats kan dras att både förskollärare och specialpedagoger 

önskar en förbättrad styrning gällande samverkan. Båda parterna ser tiden som en 

bristande punkt i samverkansfrågan och önskar mer tid i verksamheten. Båda parterna 

uttrycker att mer kunskap men även en viss erfarenhet krävs för att skapa den bästa 

möjliga verksamheten för barnet.  

 

Vår tolkning av studien visar att parterna ser sin samverkan sinns emellan god på grund av 

att de har byggt upp en relation genom tiden. För att skapa en fungerande samverkan 

krävs det tid, kunskap, erfarenhet och styrning. 

Sökord: Förskola, specialpedagogik, samverkan, relationellt perspektiv 
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1. Inledning 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är tydlig med att förskolans undervisning 

ska anpassas så att alla barn kan ta del och utvecklas i verksamheten. Det framgår 

däremot inte hur personalen bör samverka och arbeta för att stödja varje barn. En icke 

fungerande samverkan påverkar verksamheten och det enskilda barnet negativt. Det är 

precis den problematik som är intressant att undersöka, samverkan mellan 

förskollärare och specialpedagoger. Det är närmare bestämt de två yrkeskategorierna 

som mestadels berör barn i behov av särskilt stöd på förskolan.  

 

Skollagen uttrycker att utbildningen för alla barn ska vara likvärdig och styras efter de 

nationella målen (Skollagen, 2010:800 ). Socialstyrelsen (2013) är tydlig med att all 

personal som utgör en del i barnens lärande och utveckling ska få rätt till likvärdig 

utbildning och agera utifrån samma riktlinjer. I dagens förskolor finns det inga tydliga 

riktlinjer eller handlingsplaner som gäller för alla. Det gör att utbildning inte alltid är 

likvärdig i dagens samhälle. Detta påverkar förskolor som ibland behöver stötta det 

enskilda barnet. Och utifrån barnets utvecklingsbehov avgörs vilka som ska 

professionsgrupper som ska samverka. De professionella inom förskolans verksamhet 

avgör hur arbetet ska gå tillväga utifrån lagstiftning, för att barnet i bästa möjliga mån 

ska kunna utvecklas. För detta ska ske krävs en utvecklad kunskap från olika parter 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Under vår förskollärarutbildning har ett intresse väckts gällande specialpedagogiken 

och vad den innebär för enskilda barn. Intresset ligger i hur personalen på förskolan 

kan göra för att stödja varje barn med hjälp av en fungerande samverkan mellan 

förskollärare och specialpedagoger. Vi har blivit uppmärksammade över alla de val 

som speglar verksamheten och hur det påverkar det enskilda barnet. De styrdokument 

som finns påverkar hur förskolechefen fördelar arbetsrollerna. Under 

förskollärarutbildningen har kunskapen ökat kring hur olika verksamheterna kan se ut 

på grund av valen. Förskolans uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd framgår 

tydligt i förskolans läroplan. Läroplanen uttrycker att barnen ska få stöd i sin 

språkutveckling, stöd i att utveckla sin identitet samt stöd i svårigheter (Skolverket, 

2016).  
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Vi vill med denna studie bidra med kunskap om relationer och samverkan mellan 

förskollärare och specialpedagog i förskolans verksamhet. I studien ville vi få mer 

kunskap om hur samverkan utspelar sig i förskolans verksamhet, få en inblick i båda 

parternas professioner, belysa vad som fungerar bra gällande deras pågående 

samverkan samt om det finns brister som behövs förbättras gällande samverkan 

mellan dessa parter. Som förskollärarstudenter har utbildningen bidragit med mycket 

tid på olika förskolor under de verksamhetsförlagda studierna. Det har berikat oss 

med möjligheten att se flera olika verksamheter och hur samverkan mellan de olika 

yrkeskategorierna fungerar och vad för eventuell problematik som kan uppkomma när 

förskollärare och specialpedagog samverkar. Problemområden som uppmärksammats 

i studien med hjälp av litteraturen visar en otillräcklighet gällande tydlighet. Tydlighet 

och styrning borde komma från olika nivåer i form av läroplan, regering eller andra 

betydande roller som är viktiga för förskolans verksamhet och samverkan mellan 

olika parter. Studien har uppmärksammat en otillräcklighet kring kunskap om ämnet 

samverkan. Med det menar vi att i litteraturen finns det inte tillräckligt med tydliga 

tillvägagångssätt för förskollärare och specialpedagog för att skapa en samverkan. 

Skolverket (2016) beskriver inga tillvägagångssätt alls för dessa parters samverkan, 

vilket kan leda till problem och osäkerhet hos personalen. 
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2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar 

behovet av samverkan sinsemellan och samverkan för att nå målen i styrdokumenten 

om en förskola för alla barn. För att nå syftet har följande frågeställningar 

formulerats:  

• Hur uppfattar förskollärare respektive specialpedagoger samverkan mellan 

parterna? 

 

• På vilket sätt uppfattar förskollärare respektive specialpedagoger stöd kring 

samverkan i förskolans styrdokument? 
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3. Bakgrund 
 
Nedan presenteras val av förskolans historik, förskolan idag, tidigare forskning, 

förankring i styrdokumenten samt teoretiskt utgångspunkt.  

3.1 Förskolans historik och specialpedagogikens utformning 

De första förskolorna i Sverige grundades år 1836 och benämndes som 

småbarnsskolor. Redan under 1800-talet var många intresserade av barns tidiga 

lärande och vilken betydelse det kan få för deras utveckling. Efter grundandet av den 

första småbarnsskolan blev det stora förändringarna för yngre barns lärande och 

utveckling (Simmons-Christenson, 1997).  

 

Det första styrdokumentet för förskolan kom år 1987, ett pedagogiskt program för 

förskolan. Styrdokumentet var till för att vidareutveckla barns lärande samt utveckla 

verksamhetens tillvägagångssätt. Det blev grunden till att förskolans första egna 

läroplan påbörjades. Skolverket ansvarade från och med år 1998 för 

förskoleverksamheten. Förskolan skulle enligt skolverket få en likadan grund som 

skolornas läroplaner, skillnaden var att för förskolebarn och personal fanns det inga 

uppnående mål utan strävans mål (Hartman, 2012). 

 

Hartman (2012) skriver om barn i behov av särskilt stöd och särskild skolgång. När 

förskolan infördes flyttades alltid barn med olika funktionsnedsättningar eller barn i 

behov av stöd till samma institution. Genom tiden ökade resurserna samt en 

medvetenhet kring specialpedagogik. Den första hjälpskolan grundades år 1879 och 

hjälpskolor blev mer vanligt under 1890-talet i flera städer i Sverige. Vidare uttryckte 

han att hjälpklassen var till för att befria övriga klasser för de hinder som 

funktionsnedsättandebarn kan besvära dem med.  

 

Arbetsuppgifterna för de pedagoger som arbetade i hjälpskolorna under denna tid var 

att förbereda barn för en mer lämpad undervisningsform, där barn skulle få fler 

möjligheter till stöd (Brodin & Lindstrand, 2004).  
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Grunden till den speciella pedagogiken kommer från ett socioekonomiskt perspektiv 

och pedagogerna som under denna tid arbetade i hjälpskolor skulle stödja, lära och 

motivera barn till att bli funktionerande i det vanliga samhället. Det behövde ske en 

förändring gällande skolgången för barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna i 

hjälpskolan ville få barnen att känna sig mer inkluderade (Ahlström, 1986).  

 

Det blev en stor vändning, år 1967 startades en ny skolgång anpassad efter barn i 

behov av särskilt stöd. Barnen i behov av särskilt stöd fick rätt till utbildning i 

antingen en grundsärskola1, yrkessärskola 2eller träningsskola3. Dessa nya skolformer 

var nu belägna i samma områden som de vanliga skolformerna för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd, skapa samverkan mellan personal, tillvarata barns 

gemensamma utveckling och lärande (Ahlström, 1986; Hartman, 2012).   

 

Hjälpskolan och dess utveckling ligger till stor grund för vad som idag står i 

läroplanen för förskolan och i andra läroplaner för alla olika skolformer i Sverige. Det 

uttrycks av Skolverket (2016) att ett av förskolans grundläggande uppdrag är att 

verksamheten ska vara anpassad för alla barn. Skolans olika skolformer har genom 

tiden följts av flera varierande traditioner och det har alltid funnits en svårighet i att 

skapa en skola för alla barn. Idag har Sverige en så kallad skola för alla och 

förskolorna ska vara likvärdiga. Likvärdighetsbegreppet är ett begrepp som är centralt 

inom förskolan. Begreppet menar inte på att den dagliga verksamheten ser likvärdig 

ut i förskolorna. Likvärdighetsbegreppet menar att alla barn oavsett förutsättningar 

ska bli erbjudna en förskola. Alla barn ska få ett likvärdigt stöd utefter deras behov. 

Specialpedagogiken ligger till grund för flera olika uppdrag och strävans mål i 

läroplanerna för den svenska skolverksamheten (Gerrbo, 2012; Vetenskapsrådet, 

2015). 

 

 

                                                
1 Grundsärskola är avsedd för elever som innehar en måttlig utvecklingsstörning 
(Hartman, 2012). 
2 Yrkessärskola är en tidigare benämning av dagens gymnasiesärskola och är avsedd 
för elever med måttliga begåvningshandikapp (Hartman, 2012). 
3 Träningsskolan är avsedd för elever som inte klarar av grundsärskolan på grund av 
en allvarligare utvecklingsstörning (Ahlström, 1986). 
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Skolverket (2013) uttrycker om hur arbetslagen bör uppfatta barn med behov av 

särskilt stöd. 

 

Barns behov av särskilt stöd kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid 

situationsbundet. Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i mötet 

mellan barnet och de människor och den miljö som finns samt de aktiviteter som sker 

i förskolan (s.31). 

 

Vidare uttrycker Skolverket (2016) att hela arbetslaget ska ”ge stimulans och särskilt 

stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (s.11). Med delaktighet 

och inkludering för barn i behov av särskilt stöd skapas ett livslångt och meningsfullt 

lärande i barnets utveckling och många parter inom förskolan kan påverka hur barnet 

lär sig i olika möten. 

 

3.2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Tidigare forskning kring samverkan mellan olika parter som ingår i skolväsendet har 

Ahlefeld Nisser (2009) uttryckt att genom tiden har forskning visat att en fungerande 

samverkan mellan förskollärare och specialpedagog har för barn i behov av särskilt 

stöd bringat positiv verkan. Hur en fungerande samverkan ska vara uppbyggt, mellan 

vilka parter den ska ske, eller under vilka former är upp till varje förskola. Vidare 

ställer hon sig frågan, om varje förskola skulle diskutera samverkan med alla parter 

som är delaktiga i processen, skulle då innebörden av samverkan bli enklare att förstå 

och leda till en utvecklad verksamhet (Ahlefeld Nisser, 2009).  

 

Sandberg (2014) visar att forskare är överens om att en god samverkan påverkar alla 

barn positivt. För att nå en positiv samverkan behöver vissa faktorer fungera i 

samverkans syfte. En utav dessa faktorer kan vara att få med vårdnadshavarens åsikter 

när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Detta för att kunna utveckla samverkan 

mellan andra professioner som kan behövas när det gäller barn i behov av särskilt 

stöd. Det är förskollärarens uppdrag att skapa ett lustfyllt lärande på förskolan med 

hjälp av en annan profession. Det är förskolläraren som behöver omvandla andra 

professioners kunskap så att det passar just det barnet och verksamheten. Det är därför 

viktigt att alla vet om vem som ska göra vad i verksamheten för att stödja varje barn.  
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Vidare påvisar Socialstyrelsen (2013) att det bör vara förskolans ledning som har 

ansvar för den samverkan som behöver komma till stånd. Det som gynnar och 

säkerställer en förmånlig samverkan är tre begrepp, styrning, struktur och samsyn. 

Det Socialstyrelsen (2013) uttrycker bryts ner till förskolan verksamhet innebär 

begreppen förankring i styrdokument, god kunskap, gemensamt synsätt samt 

tillräckligt med resurser. Med resurser menas exempelvis utbildad personal och 

tillgångar. I relation till förskolans verksamhet skulle detta innebära en framgångsrik 

samverkan. En fungerande samverkan ger snabbare och positiva resultat för barnen.  

Skriftliga avtal på vem som ska göra vad, när och hur är stödjande för en fungerande 

samverkan. Det handlar om tydliga uppdrag, ansvarsfördelning, tydliga mål och 

uppföljningen och utvärdering, vilket är ett koncept för en framgångsrik samverkan. 

 

Niss och Söderström (2015) beskriver vikten av begreppet vägledande samspel, något 

som sker tillsammans. Att tillsammans göra en resa för den gemensamma samverkan, 

den ska utvecklas mot det positiva. Ordet positivt är viktigt samtidigt som alla är 

medvetna av att det alltid finns brister och problem men väljer att inte fokusera på 

dem. De uttrycker att ett positivt samspel har en betydelse för den samverkan som 

finns. Vidare uttrycker Ahlefeld Nisser (2009) att samverkan mellan professioner 

inom skolans verksamheter alltid har varit viktig. I dagens samhälle är samverkan 

nödvändig för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna ses i helhetsbild. En 

helhetsbild ger barnet rättvisa, det som behöver göras är att arbetsuppgifter behöver 

koordineras upp så att alla som är inblandade vet vad som ska göras.  

 

Niss och Söderström (2015) uttrycker att all personal på förskolan tillsammans bör 

informera varandra om verksamheten för att få en bredare och tydligare bild av hur 

det verkligen ser ut. Alla är olika, vilket leder till att människor uppfattar problem och 

händelser på olika sätt. Personalen i verksamheten bör informera varandra för att lära 

av varandra, som i sin tur leder till möjligheten av en förbättrad samverkan. Genom 

att informera varandra kan personalen också få syn på brister som behöver åtgärdas. 

Vikten ligger i att samtala kring samverkan, vilket gör att personalen kan bilda sig ett 

likvärdigt förhållningssätt. När personalen i förskolan samtalar blir de medvetna om 

sin egen betydelse, då växer de i sin yrkesroll. Pedagogen ges då möjlighet att 

värdesätta sitt samspel och utveckla det som kan förbättras, detta gör att uppdraget 

gynnas. Vidare uttrycker Niss, Hindgren och Westin (2007) att vägledande samspel 
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ska ses som en spridning av kunskap om barnens behov. Genom att använda just detta 

samspel blir den egna kompetensen synlig och möjlig att utveckla, den vuxnes 

lyhördhet utvecklas.  

Sandberg och Vuorinen (2007) har forskat kring just begreppen samarbete och 

samverkan. Dessa två begrepp uppfattas oftast ha samma betydelse i språkligt 

sammanhang. De beskriver att begreppen är svåra att skilja på men uttrycker att vid 

samverkan finns det ett gemensamt mål för båda parterna, i samarbete arbetar man 

tillsammans utifrån arbetsuppgifter. Ett rikt utbud av samverkansformer har gett 

förmånlig utdelning i verksamheten, en utveckling. En fungerande samverkan utgår 

från att de parter som samverkar har ett likvärdigt gemensamt syfte (Sandberg & 

Vuorinen, 2007). För att öka kvalitén i förskolan behöver verksamheten ständigt 

utvecklas. Detta ska förskolan göra genom sin egen kompetens och kunskap, analyser 

för att utvecklas. Tillsammans bör förskollärarna samverkan med övrig personal för 

att skapa den bästa verksamheten (Vetenskapsrådet, 2015).  

3.3 Specialpedagogikens förankring i styrdokumenten 

Skolverket (2016) uttrycker att det är förskolans uppdrag att se till att alla barn får 

möta vuxna som ser till alla barns möjligheter. De barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra barn ska få detta, för att kunna utvecklas så 

långt som möjligt. Alla punkter i Skollagen (SFS, 2010:800) som finns gällande barn i 

behov av särskilt stöd gäller inte förskolan. Enligt lagen har elever i skolan rätt till 

specialpedagogiska insatser men det gäller inte i förskolan. 

 

Barnkonventionen (Unicef, 2009) är tydlig med att alla barn har samma rättigheter 

och rätt till utveckling. ”Förskolechefen och arbetslaget bör tillsammans bedöma hur 

verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det 

stöd som deras speciella behov kräver” (Skolverket, 2013 s. 32). Lärandet i grupp är 

en viktig del i det enskilda barnets lärande. Det särskilda stöd som barnet behöver ska 

till möjligaste mån tillgodoses i verksamheten utan att ta hjälp av extra resurser. Det 

handlar om att bemöta barn i behov av särskilt stöd med samma rättigheter som alla 

andra barn och inte som ett objekt för specialpedagogiska insatser. För att motverka 

detta behöver all personal skapa en egen bild av barnets behov. Specialpedagogiken är 

något som ska prägla verksamheten och inte bara tas till vid behov, detta minskar 
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risken för att se barnet som ett objekt för specialpedagogiska insatser (Skolverket, 

2013). 

 

Vidare uttrycker Skolverket att “Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som 

händer i mötet mellan barnet och de människor och den miljö som finns samt de 

aktiviteter som sker i förskolan” (Skolverket 2013, s.33). Specialpedagogik är 

relaterad till vad som sker mellan människor. Det är inte alltid barnet behöver hjälp i 

alla situationer utan relationer och miljöer har en påverkan och spelar stor roll för 

barnet. Det handlar om att alltid se barnet till hens behov och vara medveten om vad 

barnet har för rättigheter (Skolverket, 2013). 

 

3.4 Samverkan i styrdokumenten 

I Skolverket (2016) står det att förskolan ska samverka med skolan för att stödja 

barnets lärande i ett långsiktigt perspektiv. Den vuxna ska engagera sig i samspelet 

som lärandet bygger på. Uttryckligen står det att det ska finnas samarbetsformer som 

syftar till just vårdnadshavarens skull gällande övergång till skolan. Vårdnadshavaren 

har en del i samverkan gällande barn i behov av stöd. I studien nämns därför 

vårdnadshavaren ett antalgånger för att visa medvetenhet om dess påverkan i 

samverkansfrågan.  

 

Det ligger under förskolechefens ansvar att samverkan kommer till stånd. I skollagen 

(SFS, 2010:800) finns det många punkter gällande samverkan. Samverkan gällande 

eleven, kommuner, landsting och huvudman men det står inget specifikt kring 

samverkan i förskolans verksamhet. I de Allmänna råden för förskolan uttrycks vikten 

i att ansvarsfördelningen är klargjord när det gäller att behöva ta in ytterligare en 

samverkande part som exempelvis specialpedagog (Skolverket, 2013). En god 

samverkan är extra viktig när det gäller barn i behov av särskilt stöd.  
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3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett relationellt perspektiv, med rötter i socialpsykologin, och mer 

specifikt ifrån George Herbert Mead.4 Den relationella teorin inom pedagogiken 

hävdar att lärande sker i möten mellan människor. Vidare påstås att lärandet påverkas 

av olika faktorer som i sin tur påverkar vad som sker i mötet. Samspelet mellan olika 

aktörer är avgörande för eventuellt lärande (Aspelin & Persson, 2001). Grundbegrepp 

inom relationell pedagogik är bland annat relation, dialog och mänskliga möten 

(Stenberg & Isenberg, 2013). 

Persson (1998) beskriver att bland annat att specialpedagogik ska ses som relationell. 

Med det menar han att alla pedagogiska möten mellan två parter som sker på 

förskolan har en relation till varandra, det som har stor betydelse för en god relation 

skapas mellan varandra. Vidare uttrycker Aspelin och Persson (2011) att den vuxna 

bör uppmana barnet att delta i att bygga relationer, att tillsammans genom interaktion 

skapa kunskap. Mathiasson (2013) förklarar att i perspektivet är det viktigt att se till 

just vad som händer i relation till annat, samspelet mellan olika aktörer.  

 

I det relationella perspektivet ligger tyngden i hur viktig en relation är för lärandet. I 

mötet mellan barn och personal samt mellan personal och personal men också mellan 

barn och barn sker lärande. Utan förtroendefulla relationer utvecklas inget lärande 

(Aspelin, 2013).  

 

Relationell pedagogik ger en bild av hur det är att vara i en lärande situation mellan 

människor, vad sker i mötet? Mathiasson (2013) skriver att det viktiga ligger i 

samspelet mellan människor, det är då vi lär oss. Perspektivet beskriver barnets 

förutsättningar beroende på relationen till omgivningen. Persson (1998) skriver att om 

barnets omgivning förändras kan barnets förutsättningar förändrats för hur barnet 

kommer sträva mot målet.  

 

                                                
4 George Herbert Mead 1863-1931 var en amerikans filosof och sociolog. Han sågs 
som socialpsykologins fader. Han skrev många artiklar bland annat om människans 
Samspel med varandra men gav aldrig ut någon skrift om sin teori (Stenberg & 
Isenberg, 2013).  
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Inom [relationella] perspektivet finns det inga färdiga tillvägagångsätt eller metoder 

att förhålla sig till, utan det viktiga är att skapa kunskap tillsammans. Relationell 

pedagogik som teoretiskt ramverk används i studien för att visa på betydelsen av att 

grunda för en pedagogik som är baserad på relationer och möten. Det teoretiska 

ramverket utgår därför från en relationell pedagogisk ansats där relationer har en stor 

betydelse i samverkansfrågan (Aspelin, 2013). Aspelin och Persson (2011) fortsätter 

att uttrycka sig kring något de kallar brännpunkt. Det är ett tillfälle när det tänds en 

gnista mellan barnet och läraren, här börjar lärandet ta vid. Denna punkt är inget som 

går att förutse utan något som sker i det pedagogiska mötet. För att kunna nå 

personliga möten behöver parterna tillsammans bygga upp en god relation.  

 

Aspelin och Persson (2011) uttrycker att relationell pedagogik är ett teoretiskt synsätt 

som är grundläggande för barns utbildning. Centrala begrepp inom pedagogiken är 

som tidigare nämnts mänskliga möten, interaktion och kommunikation. Det finns 

vidare fyra olika aspekter av den relationella pedagogiken; pedagogiska möten, 

pedagogiska tillvägagångsätt, pedagogisk rörelse och pedagogisk teori. De olika 

aspekterna står tillsammans för vikten av att vara delaktig i en relation, att aktivt 

jobba med relationer, vikten av det kollegiala samarbetet som krävs för att utveckla 

utbildningens syfte i förskolan samt att ha ett teoretiskt synsätt. 

 

Brownlee och Berthelsen (2005) diskuterar hur det relationella perspektivet kan 

påverka studier och utbildningar inom förskolan. De menar bland annat att den 

relationella pedagogiken kräver att det finns en gemensam respekt mellan olika parter 

som samverkar. Vidare hävdas att det relationella perspektivet försöker få människor 

att sammankoppla sina personliga kunskaper med sina teoretiska kunskaper. Detta för 

att utveckla nya kunskaper och synsätt i förhållande till andra människor. Ytterligare 

uttrycker Brownlee och Berthelsen (2005) att det relationella perspektivet fokuserar 

på att det är förhållandet till lärandemiljön och personerna som gör skillnad i hur vi 

bemöter ny kunskap och hur vi interagerar.   

 

Aspelin och Persson (2011) menar på färdigheter och förmågor växer fram genom 

relationer. Det är den relationella kontakten som finns mellan människor som har en 

påverkan på omgivningen samt på de människor som finns runt omkring. Om 

personalen på förskolan skapar fungerande relationer mellan de parter som berör 
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förskolan leder det till ett bättre lärande. Tillsammans skapar förskolan likvärdiga 

möjligheter för barnen att lära, det är viktigt att verksamheten utvecklas och förbättras 

i relation till människorna som vistas där. Ett fungerande lärande i förskolan innebär 

ett lärande som är likvärdig för alla barn, ett lärande som fungerar för alla.  
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4. Metod  

I detta avsnitt beskrivs den metod som är vald för studien och varför den är relevant 

för den undersökning som har bedrivits. I avsnittet beskrivs genomförande av 

intervjuer och urval. Därefter redogörs trovärdigheten av studien och vilka 

forskningsetiska ställningstagande som har gjorts samt databearbetning och 

analysmetod. 

4.1 Val av metod 

Metoden som valts har inspirerats från en relationell teori och är relevant för studiens 

huvudämne som är samverkan. Samverkan sker och skapas i relationer mellan de 

människor som det gäller och bygger på relationellt tänkande. För att kunna belysa 

undersökningen har intervjuer valts som metod. Genom valet av datainsamling 

belyser studien förskollärarens och specialpedagogens egen uppfattning kring 

samverkan mellan parterna samt uppfattningen kring styrdokumenten. Intervjuerna 

utgår från en kvalitativ semistrukturerad intervju där en närmre relation till den som 

blir intervjuad skapas. Intervjuerna skulle ge en djup förståelse och kunskap genom 

att samtalet blev öppet för diskussion, samtidigt som intervjuerna har hållits med 

utgångspunkt från studiens syfte (Trost, 2010). Vi valde att göra en semistrukturerad 

intervju där några utav frågorna var bestämda i förväg, samt följdfrågor beroende på 

svar tillkom. Enligt Bryman (2011) är intervjuformen mer styrd än en ostrukturerad 

intervju. Frågorna är öppna så att respondenternas uppfattningar inte styrs mot ett 

visst håll, eller hindras från att komma fram. På så vis passar det mer studien och vår 

syn på hur ett givande samtal går till, författarna styr inte samtalet. Frågorna var 

förberedda innan och genom intervjufrågorna möjliggjordes en öppenhet för 

respondenterna att kunna uttrycka sina tankegångar kring ämnet.  Frågorna som ställts 

har belyst studiens frågeställningar men samtidigt utgått från respondenternas 

perspektiv, i möjligaste mån formulerades frågorna så att respondenterna hade 

möjlighet uttrycka sig fritt. I en kvalitativ metod är det viktigt att intervjun utgår från 

människors egna upplevelser.   

4.2 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades deltagarna genom mail där de informerades om studien 

syfte samt förfrågan om de ville delta. Vid positivt svar fortsattes kontakten med ett 

utskick av en informationsmall gällande samtycke (Bilaga 1), samt exempel på 
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intervjufrågor (Bilaga 2). Datamaterialet har samlats in under två dagars tid genom 

intervjuer av tre förskollärare ena dagen och intervjuer av tre specialpedagoger andra 

dagen. Alla intervjuer skedde var för sig. Förslag på vilken dag intervjun skulle äga 

rum gavs och deltagarna fick själva välja tid som passade dem. Intervjun skedde på 

personernas arbetsplatser och anledningen till att göra intervjun på personernas 

arbetsplatser är att miljön spelar roll för hur personen uttrycker sig (Eriksson-

Zetterquist, Ahrne & Svensson, 2015). Vi uppfattar att respondenterna kände sig 

bekväma på sin arbetsplats, så de kunde uttrycka sig fritt. Varje deltagare valde ett 

rum där vi tillsammans kunde sitta ostörda och samtala, detta för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar gällande samtal. Varje intervju pågick från 40 till 60 minuter. 

Båda författarna var delaktiga under intervjun fast på olika sätt, detta för att skapa 

delaktighet mellan författarna. Den som inte samtalade under intervjun förde 

anteckningar och spelade in samtalet med en mobiltelefon. De anteckningar som 

fördes gällde kroppsspråket och ansiktsuttryck var inget som användes senare i 

studien. För att inte missa viktiga svar eller när svaret behövdes utvecklas ställdes 

följdfrågor till respondenterna (Eriksson – Zetterquist, Ahrne & Svensson, 2015). De 

följdfrågor som ställdes under intervjun finns som exempel i bilaga 3.  

4.3 Urval 

Studien grundas på sex olika intervjuer med förskollärare och specialpedagoger, 

gällande deras uppfattning kring samverkan. Studien utgår från båda parternas syn på 

styrdokumentens tydlighet gällande ämnet. Studien uttrycker hur de två olika 

yrkeskategorierna uppfattar samverkan sinsemellan. Personerna från yrkesgrupperna 

är utvalda från samma kommun på grund av bekvämlighetsurval. Personerna i urvalet 

arbetar i samma kommun men är utspridda på olika förskolor som ligger belägna i 

olika delar av kommunen. Alla respondenter har genomfört en förskollärarutbildning 

som grundutbildning. Specialpedagogerna har vidareutbildat sig till specialpedagoger. 

Respondenterna benämns, förskollärare A, B, C, och specialpedagogerna A, B, C för 

att lättare få struktur på vem som säger vad. 

Följande personer intervjuades:  

• Förskollärare A arbetar på en förskola i staden. Har varit verksam sedan 2011.  

• Förskollärare B arbetar på en förskola utanför staden. Har varit verksam sedan 

1987. 



 19 

• Förskollärare C arbetar på en förskola utanför staden. Har varit verksam sedan 

1988 

• Specialpedagog A arbetar i staden. Har varit verksam sedan 2006. 

• Specialpedagog B arbetar utanför staden. Har varit verksam sedan 2000, 

utbildad från 2007.  

• Specialpedagog C arbetar i staden. Har varit verksam sedan 2002. 

 

Ett bekvämlighetsurval är att deltagarna till studien ska vara lättåtkomliga för 

författarna. Respondenterna kunde tänka sig att ställa upp i tidigt skede av studien 

samt under processen om det behövdes och de fanns tillgängliga i en kommun 

närbelägen till författarna. Utifrån syftet med studien valdes respondenterna ut efter 

rätt yrkesbefattning (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011).  

4.4 Etik 

Inom forskningsetik finns det fyra grundregler att följa för de som bedriver en 

forskningsstudie. Grundreglerna finns även till för att göra de medverkande medvetna 

om deras deltagande. De fyra grundreglerna är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

författarna ska uppnå dessa krav inom forskningsetiken, har berörda förskolechefer 

informerats, förskollärare och specialpedagoger genom att de medverkande fick 

information och samtyckesdokument av oss författare (Bilaga 1). Dokumentet 

innehöll information om studiens syfte och vad som skulle undersökas. Deltagarna 

kunde när som helst avbryta sin medverkan. Detta informerades deltagarna om innan 

studien och intervjun påbörjades. Konfidentialitetskravet uppfylls i studien genom att 

namn på förskolan, förskolläraren, specialpedagogen och orten inte finns med i 

examensarbetet. Informationen finns endast hos studiens författare så att platser och 

personer inte kan uppfattas (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014). All ytterligare 

data som samlas in under studiens process används endast av handledare, examinator 

och författarna av studien. Studien utgår från det nyttjandekrav som finns, det innebär 

att data endast får användas i forskningssyfte och informationen får inte utlånas till 

andra personer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat och förhållit oss till dessa 

grundregler gällande ytterligare personer som kan tänkas beröras av syftet med 

uppgiften (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014). 
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4.5 Databearbetning och Analysmetod 

Alla respondenter som varit medverkande i undersökningen har bidragit med 

kunskap. Studien har inspirerats av det relationella perspektivet, vi har varit 

öppensinnade inför de möten som gjorts under studiens gång. Genom användningen 

av en kvalitativ studie ligger vikten på att undersöka vad som gömmer sig bakom 

intervjuarnas förklaringar (Bryman, 2011).  

Ljudinspelningarna transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället. Detta med 

anledning av att materialet finns aktuellt i minnet, risken för att glömma något blir då 

mindre. Redan där och då började bearbetningen i form av diskussioner där vi delgav 

varandra tankar om materialet. Därefter lyssnades varje fråga igenom för att kunna 

diskutera hur båda uppfattat respondenternas svar. Data som samlats in genom 

intervjuerna har transkriberats. För att få en större överblick över materialet skrevs det 

ut och arbetades med i pappersform. Materialet har analyserats utan förutfattade 

meningar och förväntningar (Frejs & Thornberg, 2009).  

Vi började med att läsa igenom texterna grundligt ett flertal gånger och samtidigt 

gjordes understrykningar och kommentarer i marginalen gällande det som ansågs var 

relevant för syftet med studien. Vidare skrevs alla understrykningar, citat och 

kommentarer ner på olika post-it lappar för att få en helhetssyn över studiens 

intervjusvar. Varje person som blev intervjuad fick en egen färg på post-it lappen för 

att enkelt kunna se vem som har sagt vad. Därefter gjordes en tematisk analys av 

materialet. Bryman (2011) uttrycker att en tematisk analys delas upp i två olika delar. 

Det först börjar med ett så kallat Framework där materialet struktureras upp, i detta 

fall bearbetades intervjuerna upp i teman. Nästa steg var att analysera teman som valts 

genom att hitta mönster. Efter användningen av Framework hade många nyckelord 

dykt upp, därför gjordes en tankekarta med syftet i mitten och lappar runt om. Genom 

tidigare val att alla hade olika färg på lapparna, ledde det till att det lättare gick att 

urskilja. Vi fick en bild om alla personer var representerade i tankekartan. På lapparna 

kunde de stå nyckelord, citat, tankar eller funderingar. Efter bearbetningen framträdde 

tre tydliga tema: tid, kunskap och tydlighet. 

Dessa tre tema togs fram utifrån en induktiv analys av datainsamlingen. Med induktiv 

analys menas att ett tema baseras på vad som framkommer ur insamlingen av material 
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i en studie och där man delar in intervjusvaren i relevans utifrån studiens syfte 

(Hayes, 2000). Konkret bearbetades datamaterial genom att citat valdes ut från 

intervjuerna utifrån studiens syfte. När alla citat från intervjuerna noterats med hjälp 

av postit-lappar kunde vi urskilja att många citat handlade om tid, tydlighet och 

kunskap. Efter detta fortsatte den tematiska analysen genom att diskutera betydelsen 

kring varje tema. Det viktigaste utifrån syftet med studien som hade en koppling till 

något av nämnda tema skrevs ner på nya lappar. Detta ledde vidare till en fördjupad 

bearbetning av materialet som sedan låg till grund för redan nämnda tema som valdes 

som rubriker i resultat och diskussionsdelen.  

4.6 Trovärdighet 

I studien som har bedrivits och genom vald metod behövs en medelmåttig mängd 

insamlad data för att studien ska vara trovärdig. Det krävs att intervjufrågorna är 

strukturerade men öppna för båda parterna och deras yrkesroll. Data som samlats in 

genom de inspelade intervjuerna har behandlats väl, bearbetningen skedde noggrant 

och materialet har blivit väl sorterat. Inget av vad de medverkande berättade kommer 

att försvinna, med detta menar vi att allt material som samlats in har på något sätt 

berikat oss som i sin tur har berikat studien. Detta betyder inte att allt material som 

samlats in finns med i rapporten. Noggrannhet leder till ett strukturerat arbetssätt 

gällande syftet med studien. (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 
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5. Resultat och Analys 

Nedan redovisas resultat & analys utifrån den tematiska analysen. I citaten 

framkommer beteckningen … med detta menas att respondenterna tar en 

andningspaus eller att meningen fortsätter i inspelningen.   

 
5.1 Tid 

Alla deltagare i studien benämner tiden som en viktig faktor för samverkan. 

Förskollärare uttrycker att de önskar att specialpedagogerna spenderar mer tid i 

verksamheten än vad de gör nu.  

 
Man har en önskan om att specialpedagogen skulle spendera mer tid hos oss, 

naturligtvis (Förskollärare C). 

 

Förskollärare C ger en känsla av att hon vet hur mycket som ingår i 

specialpedagogens arbetsuppgifter, vidare uttrycker hon: 

 

Sen ser jag att hon verkligen försöker spendera så mycket tid som möjligt på 

förskolan (Förskollärare C). 

 

Studien uttrycker att förskolläraren önskar att när specialpedagogen väl är på plats i 

verksamheten skulle de stanna en längre tid för en att få en mer rättvisbild av hur 

läget ser ut.  

 

Ibland kan man önska att när hon väl kommer ut i verksamheten…att hon stannar en 

längre stund istället för att klämma in en timme…aa (Förskollärare A). 

 

Förskollärare A uttrycker i intervjun att hon önskar mer tid av specialpedagogen på 

grund av att det kan vara så att de behöver hjälp omgående men då får de ibland vänta 

i cirka fyra veckor innan specialpedagogen har tid. Intervjuerna visar att 

förskollärarna uppfattar att tiden är för lång innan specialpedagogerna kan komma ut 

till verksamheten efter dem har blivit kontaktade.  

 

Flera av förskollärarna anser att erfarenhet är viktigt och har en betydande roll för vad 

de själva kan göra i verksamheten. Där krävs det att förskolläraren har kunskap när 
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väntetiden på specialpedagogen är lång. Resultatet i studien visar att förskollärarna 

behöver utmanas, utvecklas och förbättra kvalitén gällande deras arbete. Under tiden 

de arbetar med specialpedagogik på egen hand får de mer kunskap kring området och 

olika tillvägagångssätt att pröva. Samtidigt som det relationella perspektivet 

förespråkar att förhållandet människor har till miljö och människor runt omkring gör 

skillnad för hur ny kunskap bemöts (Brownlee & Berthelsen, 2005). Av det skälet är 

det viktigt för förskolläraren att erövra kunskap utifrån egna tillvägagångsätt och 

genom att lära tillsammans med andra professioner.  

 

Svaren i intervjun visar att specialpedagogerna önskar mer tid i verksamheten, en 

respondent uttrycker att hon önskar mer tid för samtal. Att tillsammans kunna samtala 

kring vad det är som sker i verksamheten. Utifrån vad specialpedagog A uttrycker 

skapar detta en helhetsbild som blir likadan för alla parter. Svaren visar att utifrån vad 

specialpedagogerna uttrycker ligger inte problemet kring tiden de spenderar i 

verksamheten. I just denna kommun är dem många specialpedagoger i förhållande till 

storleken på orten. Svaren visar att det saknas tid för reflekterande samtal som 

vanligtvis är lagd på kvällstid.  

 

Just det här med att hitta forum för samtal och pedagogiska diskussioner, det behöver 

vi mycket mer av... den tiden finns inte... alltid (Specialpedagog A).  

 

Det som är svårt är att hitta tid med pedagogerna för samtal (Specialpedagog B). 

 

Både förskollärare och specialpedagoger uttrycker att tiden ger dem mer erfarenhet. I 

förskolan arbetar det både outbildad och utbildad personal samt de som arbetat länge i 

förskolan och de som bara har arbetat en kortare tid. I intervjun uttrycker förskollärare 

A att man samlar på sig erfarenhet med tiden. Svaren uttrycker att parterna behöver 

utveckla och förbättra kvalitén i förskolan, en förskola med kvalité är en bra förskola 

för barn i behov av särskilt stöd, detta tankesätt har respondenterna bidragit med.  

 

Ju mer man lär sig och ju mer påläst man blir, desto mer förstår man hur mycket det 

finns att lära sig (Specialpedagog A). 
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Fortsättningsvis visar studien hur viktig tidsaspekten är både från förskollärarens och 

specialpedagogens synsätt. Specialpedagog C uttrycker sig om ”att det inte finns 

tydligheter gällande tiden vi specialpedagoger ska spendera i förskolan.” I citatet ovan 

går det utläsa att styrdokumenten brister gällande tid och samverkan för arbete kring 

specialpedagogik. Att beskriva med hjälp av de ord som Specialpedagog C gör, 

skapas en tydlig bild kring uppfattningen av styrdokumenten. Enligt studiens 

respondenter kräver verksamheten stöd från styrdokumenten gällande tiden 

specialpedagogen bör spendera i verksamheterna. Vidare uttrycker dem att förskolan 

behöver även en tydlighet kring hur lång tidsaspekten ska vara när det gäller barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

Om ett barn har väldigt stora problem så finns det möjlighet till stöd… Men det tar 

ganska lång tid… Jag upplever ofta att det kan ta för lång tid... ibland (Förskollärare 

C). 

 

En förskollärare uttrycker sin tacksamhet kring systemet som finns i kommunen. Ett 

system som gör att alla följer samma riktlinjer som har fungerat genom tiden. Hon 

fortsätter uttrycka en problematik gällande tidsbristen som är ett faktum. Den saknad i 

styrdokumenten kring tidsplan, gör att väntetiden skiljer sig åt. Förskolläraren vet 

aldrig hur lång tid det tar innan verksamheten får hjälp och stöd från 

specialpedagogen.  

 

Detta system har vi haft i några år och det har aldrig varit problem att nå 

specialpedagogen… men sen finns det självklart tidsbrist som gör att vi får vänta 

eftersom det inte finns några riktiga… riktlinjer (Förskollärare, C). 

 

Det finns inga bestämmelser kring hur mycket tid specialpedagogerna ska spendera i 

verksamheten. Det enda som finns att förhålla sig till är det som Skolverket (2016) 

uttrycker att alla barn ska ha rätt till stöd. I läroplanen för förskolan står det inget om 

den tid som specialpedagogerna ska spendera i verksamheten och detta leder till att 

det ser olika ut på varje förskola. Det skulle behövas tydliga riktlinjer från förskolans 

styrdokument att följa. Skolverket (2016) visar att alla har rätt till en likvärdig 

utbildning i Sverige. En likvärdig utbildning i förskolan kan ifrågasättas om inte alla 

verksamheten får ta del av lika mycket stöd och tid från specialpedagoger. Av detta 
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följer hur viktig specialpedagogens tid är för förskolan och hur den påverkar 

verksamheten och dess dagliga utformning. Ökade insatser från specialpedagogen i 

förskolan skulle påverka verksamheten och barnen positivt. Vi anser att detta är ett 

sätt att utveckla samverkan utifrån vad Aspelin och Persson (2011) säger om att 

relationer behöver byggas av båda parterna. Ett samtal kan i detta fall vara starten till 

en god relation. Enligt Stenberg och Isenberg (2013) kan det handla om tillfälliga 

relationer eller nära relationer som kommer finnas med i tiden. En person som tidigt 

har skapat relationer har i längden lättare att fortsätta utveckla relationer som blir 

meningsfulla. Därför viktigt att redan i förskolans verksamhet bygga relationer. 

 

5.2 Tydlighet 

Tydlighet och struktur främjar förskolans verksamhet, utifrån studien kan vi lära oss 

att det finns mer tydlighet i vad personalen ska göra idag gällande specialpedagogik 

på grund av olika dokument från exempelvis barnavårdscentral. Utifrån citatet nedan 

av vad en förskollärare berättade för oss, kan tydligheten utläsas att den har förändrats 

genom tiden.  

 

Vi har en väldigt nära kontakt med specialpedagogen, så vi har hennes hjälp när det 

behövs, under tiden har arbetet gällande specialpedagogiken förändrats och många 

dokument har uppkommit som vi måste fylla i… det är tidskrävande men det gör 

också att vi vet som ska göras när det behövs åtgärder (Förskollärare, B). 

 

Styrningen bör komma från förskolechefen som ska förtydliga vem som ska göra vad 

för barn i behov av särskilt stöd och hur samverkan ska fungera för parterna i 

verksamheten. I skollagen 8 Kap. § 9 (SFS, 2010:800) skrivs om förskolechefens 

ansvar: ”Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd 

ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd.” Med detta i åtanke framkommer 

det att styrningen av arbetsuppgifter inte är tydliga nog från förskolecheferna. Utan 

den som tydliggör för förskollärarna vad som ska ske och vad som kommer att ske 

gällande särskilda stöd är specialpedagogen och genom detta anser de båda parterna 

att de har en nära kontakt och skapar sin egen samverkan.  
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Utan en fungerande samverkan kan specialpedagogen inte göra sitt arbete fullt ut. För 

att specialpedagogen ska få rätt uppgifter gällandet barnet krävs en god samverkan. 

Specialpedagog C uttrycker under intervjun att hon inte gör enskilda insatser förrän 

personalen har pratat med barnets föräldrar men att hon alltid vill vara ett bollplank 

och stöd för personalen. Alla dokument och tillvägagångssätt som ingår i båda 

parternas arbetsuppgifter behöver stämma överens. Diskussion i arbetslag och parter 

emellan övertar de medverkandes svar i studien gällande tydlighet i samverkan.  

 

Att man tillsammans i arbetslaget kommer på någon förändring i metoderna eller i 

den pedagogiska miljön, så den blir bättre för barnen... (Specialpedagog, B). 

 

Vi måste diskutera ute på förskolan, vad är det som egentligen behövs för att alla på 

den här förskolan ska få vara med eller klara av allting... vi behöver helt enkelt veta 

vad alla kan göra för att få en... bra verksamhet (Specialpedagog, A). 

 

Förskollärare C berättar om kontakten med specialpedagogen ”Vi har den nära 

kontakten med vår specialpedagog så jag känner att vi har en bra kontakt.” Studien 

visar på genuina möten som sker mellan parterna. Aspelin och Persson (2013) 

uttrycker att det är först i de möten där en genuin dialog sker som människor kan lära 

sig tillsammans. Den relationella pedagogikens signum är dialogen som sker mellan 

människor. Studiens svar visar att det finns en fungerande samverkan ute i 

verksamheterna på grund av att de har en nära kontakt mellan varandra och att det 

finns en tillit mellan förskollärarna och specialpedagogerna.  

 

Jag tycker det funkar jätte bra med samverkan på det sättet att man når varandra, man 

vill diskutera, man vill ha pedagogiska diskussioner (Specialpedagog, A). 

 

Respondenternas svar var att förskollärarna anser att de får mer tydlighet från 

specialpedagogerna än vad de får från förskolecheferna. En synpunkt som kan 

diskuteras utifrån Skolverket (2013), som skriver att det är förskolechefens ansvar att 

det sker en samverkan och en fördelning av arbetsuppgifterna utifrån barnets 

utveckling och lärande. Denna viktiga synpunkt och utifrån respondenternas svar kan 

tyckas att det krävs en förbättrad tydlighet från förskolecheferna gällande vilka som 

ska samverka och ansvara för barnets utveckling. Socialstyrelsen (2013) uttrycker 
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som tidigare nämnt i inledningen att det är barnets utvecklingsbehov som är 

avgörande för vilka parter som behövs. 

 

Det gäller att båda parterna är tydliga för att höja grund kvalitén som behöver finnas i 

verksamheten. ”… detta gör vi för att höja grund kvalitén” (Specialpedagog, C). I 

studien framgår det att tydlighet mellan parterna uttrycks väldigt olika och hur de 

båda parterna tolkar var tydligheten finns i deras arbetsuppgifter. 

 
Vi har färdiga dokument för arbetsgången inom vår kommun... som säger vad var och 

en ska göra (Specialpedagog, B) 

 

Handlingsplaner för vem som gör vad vet jag ärligt talat ingenting om... 

(Förskollärare, B). 

 

Jag upplever att vi har det ganska tydligt i kommunen om vem som ska samverka vid 

behov... i och med att vi har handlingsplanen i kommunen (Förskollärare, A). 

 

En förskollärare berättar att i den kommun som hon arbetar finns det en handlingsplan 

som de kan använda som ett stöd, några av respondenterna ser det som ett 

styrdokument. Alla förskolor ska vara likvärdiga och ha likvärdiga insatser gällande 

stöd, i alla arbetslag finns detta dokument till hjälp. Citaten ovan visar på bristande 

tydlighet gällande dokumentet. Vidare uppfattar respondenterna att det bör finnas en 

tydlighet redan i skollagen. En respondent formulerar under pågående intervju att i 

skollagen finns inte specialpedagogens ansvar uttryckt, samtidigt som det står att alla 

barn ska ha rätt till stöd.  

 

Om man tänker de mest övergripande som läroplanen, allmänna råd och skollagen… 

är väldigt tydliga med att alla barn ska få det de behöver (Specialpedagog, B).  

 

I samband till studien har svar från de två parterna varit väldigt olika på grund av att 

vissa respondenter uttrycker sig många gånger kring deras handlingsplan för 

kommunen gällande samverkan av barn i behov av särskilt stöd, Jämförelsevis mot att 

vissa respondenter inte vet någonting om denna specifika handlingsplan. Med detta 

visas den brist som finns gällande information kring handlingsplanen. Att alla 

personal inom samma kommun inte har tillgång till samma information gällande 
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verksamheten är bristfälligt. Det som har underlättat för förskolläraren och 

specialpedagogens samverkan är stödet de får från handlingsplanen och dokument 

från Barnavårdscentralen som finns i kommunen. Därför bör en handlingsplan finnas i 

varje kommun. Respondenterna uttrycker klart och tydligt i studien att Skolverket 

(2016) uttrycker att alla barn har rätt till stöd. Det finns en stor efterfrågan från både 

förskollärare och specialpedagoger, de vill ha en tydlighet gällande tid, vem som ska 

ansvara för vad och att den bör vara likvärdig för barn i behov av särskilt stöd. I 

Skolverket (2013) står det att ansvarsfördelningen bör vara klar och tydlig innan 

samverkan mellan ytterligare parter kontaktas. 

 

I studien fortsätter båda parterna att uttrycka den saknad som finns i styrdokumenten 

gällande samverkan och specialpedagogiska tillvägagångsätt. Samtidigt som både en 

förskollärare och specialpedagog uttrycker att om personalen väljer att läsa läroplanen 

på ett visst sätt kan de se specialpedagogiken i den. Nedan uttrycker samtliga 

förskollärare den brist som finns i styrdokumenten:  

 

Finns inte konkret eller tydligt… hur man går till väga… eller hur förskolläraren ska 

gå tillväga gällande specialpedagogik (Förskollärare, B). 

 

Det finns ju inget om specialpedagogens samverkan i läroplanen eller hur vi ska gå 

tillväga (Förskollärare, A). 

 

Det står inte speciellt mycket i dem kring just tillvägagångsätt (Förskollärare, C). 

 

Nedan uttrycker sig samtliga specialpedagoger kring samverkan och 

specialpedagogiska tillvägagångsätt förankring i styrdokumenten:  

 

I styrdokumenten står det riktat mot grupp och individ så det är väl ganska tydligt 

egentligen, om man läser utifrån rätt sätt (Specialpedagog, A). 

 

Man hade velat att det fanns i styrdokumenten så att alla kunde arbeta likadant, 

gällande samverkan (Specialpedagog, B).  

 

Det är otydligt hur tillvägagångsättet ska gå till utifrån läroplanen å så… och därför 

blir det otydligt i arbetslaget, vi måste få ner saker på papper... (Specialpedagog, C).  
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Vidare uttrycker en respondent en osäkerhet om vad som verkligen skrivs i läroplanen 

för förskolan kring vad som ska ske när ett barn är i behov av särskilt stöd. ”I 

läroplanen står det ju bara att alla barn har rätt till stöd… men det står ju inte vidare 

förklarat hur, när eller vad man ska göra…” Specialpedagogen har flera andra 

uppdrag som tar tid, specialpedagogens uppdrag skrivs inte fram i styrdokumenten.  

 

5.3 Kunskap 

Alla respondenter uttrycker att de har mycket kunskap inom specialpedagogiken. 

Svaren visar på att alla har olika mycket kunskap beroende på hur mycket de har fått 

möjlighet till att lära sig om specialpedagogik. En del har läst specialpedagogik i extra 

kurser och en del har lärt sig genom lång erfarenhet av att ha träffat många olika barn 

genom tiden. De båda parterna uttrycker att tidigare erfarenheter och kunskap behövs 

när det gäller specialpedagogik. Förskollärarna förklarar tydligt att om de stöter på 

problem så finns ny forskning att ta till men svaren visar samtidigt en osäkerhet från 

vissa respondenter, förskollärare B uttrycker i intervjun att ”utan specialpedagogens 

kunskap vet man inte hur man ska lägga upp det.” Vidare uttrycker flera respondenter 

om hur viktig specialpedagogens kunskap är och att den finns nära till hands. 

Respondenterna uttrycker att specialpedagogerna ger förskollärarna möjlighet till att 

utveckla sina yrkesroller genom kurser eller samtal mellan olika verksamheter. Svaren 

visar att specialpedagogen underlättar arbetet kring specialpedagogik i förskolan men 

även att förskolläraren sitter på viktig kunskap som behövs. Nedan uttrycker 

specialpedagoger att förskollärarna har mycket kunskap men att det skiljer mycket 

från person till person. Specialpedagogen har den extra kunskapen som förskolan 

behöver ta till som stöd.  

 

En del förskollärare har specialpedagogiken liksom i sig från början, medan en del 

behöver jobba mer med sig själva (Specialpedagog, A). 

 

… beroende på när man gick utbildningen, känslan är att man löser mer nu än vad 

man gjorde för några år sedan, det behövs byggas på mer kunskap... (Specialpedagog, 

B). 
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Både specialpedagoger och förskollärare uttrycker att det finns mycket att lära och 

lärandet tar aldrig slut. Den nya kunskap och forskning som finns idag behöver alla ta 

del av. Studien visar att kunskapen måste byggas på under hela den tid som spenderas 

i yrket. Sandberg (2014) förklarar att det är utvecklande för personalen att möta andra 

yrkesprofessioner som innehar olika kompetenser och kunskap. I slutändan gynnar 

utbytet av kompetenser och kunskap barnen i verksamheten.  

 

Studien kan utläsa kunskap genom svaren som respondenterna har uttryckt när det 

gäller specialpedagogik. Dessa svar uppkom i intervjun men har inte varit i relation 

till frågan om kunskap. I svaren beskriver respondenterna sitt arbete utifrån 

specialpedagogiken i diskussion med oss författare. Svaren visar tydligt att personen 

sitter på kunskap kring specialpedagogik.  

 

Det handlar ju om allas lika värde och ALLA ska få goda utvecklingsmöjligheter… 

och att alla ska få känna tillfredställelse av att lyckas (Specialpedagog, C). 

 

Det gäller att se specialpedagogiken hela tiden och arbete utifrån det… Jag jobbar 

både förebyggande och främjande… gällande ALLA barn… både som individ och i 

grupp (Förskollärare, C). 

 

Att fördela kunskapen som de olika yrkesgrupperna har till olika arbetsuppgifter i 

förskolans verksamhet upplevs svårt. Specialpedagog B berättar att “vi känner att det 

ibland är svårt för pedagogerna att särskilja vad förskolechefens kanske ska göra och 

vad specialpedagogen ska göra.” I förhållandet till detta uttalande så berättar 

förskollärare B att ”jag känner att det ibland kan vara svårt att veta vem som gör vad, 

vad är mitt uppdrag eller vad är specialpedagogens uppdrag… eller till och med 

förskolechefens uppdrag… vem ska berätta detta för mig?” Utifrån specialpedagogens 

citat skapas en uppfattning kring att specialpedagogen vet vem som ska göra vad men 

att det ligger en problematik i om förskolläraren vet vilka arbetsuppgifter som hör till 

vilken yrkesgrupp.  

 

Respondenterna har tidigare i studien berättat om handlingsplanen som finns i 

kommunen. Specialpedagog A uttrycker sig om handlingsplanen: ”i kommunen har vi 

gjort en samverkansplan och den är väldigt tydlig med hur vi ska jobba… det tror jag 
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är nödvändigt så jag vet hur man ska jobba” utan den kunskap som ligger i 

handlingsplanen hade samverkan kring specialpedagogiken inte varit möjlig. Gällande 

samma ämne uttrycker två av förskollärarna att handlingsplanen inte är något de 

använder sig av i verksamheten och förskollärare A uttrycker ”vi har ett dokument i 

kommunen om tillvägagångssätt men det är inget vi använder oss av…”  

 

Flera utav respondenterna visar sin kunskap kring specialpedagogiken genom att 

hänvisa vad som står i läroplanen för förskolan. Fokus ska ligga på barngruppen samt 

fokus på det enskilda barnet för att skapa ett meningsfullt lärande. Respondenterna tar 

stöd och kunskap utifrån läroplanen och omvandlar det till deras egen kunskap. En 

respondent talar om ordet rättvisa. Hon uttrycker att det ska vara en rättvis utbildning 

för varje barn men vad betyder det egentligen att vara rättvis. Hon lyfter tillbaka sina 

tankar till läroplanen där alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning, en stöttning i 

vad läroplanen säger går alltid att utvinna. Några utav respondenterna beskriver att de 

är i behov av mer kunskap om tillvägagångssätt från styrdokumenten för att 

möjliggöra tidiga insatser och få en god samverkan.  

Jag hoppas verkligen att de barn som behöver tidiga insatser… får det. Trots att det 

inte står något om specialpedagogik i skollagen gällande förskola (Specialpedagog, 

B). 

Resultatet visar en medvetenhet över den specialpedagogiska kunskap som behövs för 

att kunna stödja varje barn. Förskollärarna vill gärna ta del av specialpedagogens 

kunskap samtidigt som specialpedagogen uppfattar att förskolläraren har bra med 

kunskap dock kan det skilja sig från person till person. Vidare i studien uttrycker 

respondenterna hur de ser på sin kunskap gällande allas lika värde och de flesta av 

respondenterna betonade vikten i att alla barn får goda utvecklingsmöjligheter både i 

grupp och som enskilda individer i förskolan. Genom studien går det utläsa att 

parterna har sin grund i att se alla barn likvärdigt. Vi anser genom detta att 

respondenterna ser på det som Skolverket (2013) nämner om barns behov av särskilt 

stöd, att det i många fall är relaterat till de möten som sker runt om barnet i miljön, 

möten med andra människor samt vad som sker i möten med barnet. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger 

uppfattar behovet av samverkan sinsemellan och samverkan för att nå målen i 

styrdokumenten; en förskola för alla barn. Den teoretiska utgångspunkten i studien 

har hämtat inspiration från den relationella pedagogiken och dess idé om hur 

människor lär i relation till varandra. Resultatet visar att specialpedagoger och 

förskollärare har en fungerande samverkan i förskolan. I studien synliggörs bristen på 

tydlighet i fördelning av arbetsuppgifter i samverkans syfte. Det finns en osäkerhet 

gällande styrdokumenten. Båda parterna uttrycker sig om studiens tre ämnen tid, 

tydlighet och kunskap som kommer att diskuteras nedan.  

6.1 Metoddiskussion  
 
Under hela studiens gång har vi förhållit oss till påverkan av studien, ställt frågor 

kring styrningen. Önskan är att vi inte har styrt studien åt ett visst håll utifrån egna 

erfarenheter och tankar, samtidigt finns det en medvetenhet att frågeställningar styr 

studien. Författaren av studien gör alltid egna tolkningar. Kvale och Brinkmann 

(2014) uttrycker svårigheten i att vara objektiv under studiens gång. Detta har vi 

förhållit oss till genom att vara opartiska i förhållningsättet, Tolkat respondenternas 

svar till det dem verkligen uttryckt. I största möjliga mån försökt ställa öppna frågor 

som hör till syftet och inte påverka respondenternas svar. En uppfattning finns att 

under intervjuns gång hade respondenterna en tendens att sväva från studiens ämne, 

de talade mycket kring barn och barngruppen i sig. För att leda tillbaka till ämnet 

ställdes följd frågor som hörde till studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Här uppfattar vi en svårighet kring balansen, hur mycket ska ledas tillbaka till 

ursprungsämnet och inte. Intervjufrågorna hade behövts arbetas och utvecklats mer 

med för att avgränsa dem till ämnet. Det är en sak som hade gjorts annorlunda tills 

nästa gång för att ge utvecklande svar. 

 

För att få ärliga svar i studien har egna uppfattningar i frågeformuleringarna uteblivit.  

Det intresse som finns för specialpedagogik och samverkan har sin grund i den 

kvalitativa studie, där av kan våra egna mänskliga element påverkar. Det kan 

eventuellt påverka både negativt och positivt då författarna har en del kunskap och 

tidigare erfarenheter kring valt ämne (Thornberg & Fejes, 2009). Önskan är att skapa 

en trovärdig studie genom möjligaste mån åsidosätta tidigare funderingar och 
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erfarenheter samt möta de medverkade i intervjuerna med rättvisa och öppenhet. Där 

av skapas möjlighet till trovärdighet genom intervjuer för att ta del av deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Frejs & Thornberg, 2009). Medvetenhet finns om att den 

kvalitativa studie som gjorts endast är en del av det stora hela. Studien är gjord på sex 

respondenter i en och samma kommun och därför kan inte resultatet dras som en 

slutsats att det alltid är så här, men undersökningen är en del av ny kunskap i 

samverkans ämne. Studien ska bidra till forskning genom att tillägga en del i ämnet.  

På grund av de metoder som valts har studien berikat oss med viktig kunskap kring 

hur samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger fungerar. Den kunskap som 

samlats in har synliggjort att samverkan på förskolan går att förbättra. Vi har fått 

kunskap om att de relationer som byggs på förskolan påverkar verksamheten och 

samverkan. De konsekvenser som förskolan får utifrån den nya kunskapen visar att en 

icke fungerande samverkan bidrar till en osäkerhet. En osäkerhet bidrar till att 

verksamheten inte får möjlighet att utvecklas och förbättras. Detta i sin tur leder till 

att barnet inte får den bästa möjliga verksamheten som han/hon har rätten till. En 

tydlighet gällande tillvägagångsätt i samverkan mellan förskollärare och 

specialpedagoger bidrar till en fungerande samverkan som i sin tur påverkar 

verksamheten positivt. En fungerande samverkan ger de två yrkeskategorierna 

möjlighet att tillsammans ge barnen den bästa möjliga utbildning. Den nya kunskap 

som vi fått visar att alla förskolor inte har en likvärdig plan när det gäller 

tillvägagångsätt, detta i sin tur gör att det inte blir en likvärdig utbildning i 

samverkans syfte i Sveriges förskolor.  

 
6.2 Resultatdiskussion 

Studien har uttryckt att i undersökande kommun finns många specialpedagoger och 

fler skall anställas. Vilket vi anser är en god grund till en utvecklad samverkan med 

mer avsatt tid för specialpedagogiska insatser. Genom att det anställa fler 

specialpedagoger kommer det generera mer tid i verksamheterna för 

specialpedagogiska insatser. Fördelning av arbetet mellan specialpedagogerna 

förbättras och tiden för reflekterande samtal med personalen i förskolorna blir mer. 

Studien visar att båda parterna är i behov av gemensam reflektions tid för barnets 

skull och för att höja grund kvalitén på förskolan. Niss och Söderström (2015) 

uttrycker att om förskolans personal delger varandra om exempelvis upptäckter och 
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händelser kring barnet, funderingar och erfarenheter så får alla parter en bredare och 

tydligare bild av vad som bör göras för verksamheten eller barnen. 

 

Studien har påvisat ett problem för personalen i förskolan, nämligen att de inte har 

några styrdokument som ger vägledning om vem som ska göra vad. Enligt Skolverket 

(2016) ska förskolechefen fördela arbetet i personalstyrkan så de vet vem som ska 

göra vad och när det skall göras. Förskolechefen har även det övergripande ansvaret 

för verksamheten och hur förskolan ska samverka. Med detta sagt anser vi genom 

studiens resultat att lösningen kan vara att det finns styrning redan från läroplanen för 

förskolan, då kan alla inblandade parter i förskolans verksamheter följa samma mål. 

Det borde också finnas mer struktur och tydlighet i styrdokumenten gällande 

tillvägagångsätt. Sveriges förskolor strävar efter en likvärdig förskola och att alla barn 

har rätt till stöd. Skall svensk förskola leva upp till likvärdig förskola såsom 

föreskrivs i skollagen (SFS, 2010:800), bör det finnas riktlinjer som är utformade 

efter förskolan och dess arbete. Vetenskapsrådet (2015) uttrycker vikten av en 

likvärdig förskola eftersom förskolan är den som lägger grunden för barnets framtid 

och utveckling. Vi anser att ett likvärdigt dokument för förskolan gällande samverkan 

skulle vara en viktig faktor för att skapa en likvärdig förskola.  

 

Skolverket (2016) uttrycker att alla barn ska ha rätt till stöd, men det framgår inte att 

det ska finnas en specialpedagog i verksamheten. Vi delar respondenternas 

uppfattning om att om man läser läroplanen för förskolan utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv så är tillvägagångssättet tydligt riktat både mot grupp 

och individ gällande stöd. Men alla läser inte läroplanen på detta sätt och därför 

behöver personalen hjälpas åt. Det är som Niss, Hindgren och Westin (2007) ger 

uttryck åt att vägledande samspel mellan personalen ger spridning av kunskap om 

barnets behov samt skapar tydlighet för förskolans dagliga verksamhet. Om tydlighet 

skapas skulle verksamheten påverkas positivt. 

 

Studien visar även att det finns en skillnad på om man får tillgång till 

kompetensutbildning och extra kurser som ger kunskap. Vi anser att kunskap är något 

som alla har, men som självklart bör utvecklas hela tiden. Kunskap i förskolan kan 

man enligt oss få igenom möten med andra människor, erfarenheter och kompentens 

utveckling. Det är som Aspelin och Persson (2011) påpekar att det är mellan 
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människor som lärandet sker, att tillsammans bygga upp förtroendefulla relationer och 

tillsammans lära sinsemellan. Vi anser att alla bör har rätt till att kunna bygga på sin 

kunskap med ny forskning och kompetensutveckling. I förhållande till vad Aspelin 

och Persson (2011) uttrycker kring relationer kan samband ses. Att förskollärarna och 

specialpedagogerna tar lärdom av varandra och ser varandra som kompetenta. Vi tror 

att genom att skapa goda relationer så kan personalen i förskolan skapa en god 

samverkan. 

 

Skolverket (2016) uttrycker att barnet ska ses som likvärdigt och att hela arbetslaget 

ska ge särskilt stöd till barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Förskolans 

grundläggande uppdrag är att förskolan ska vara anpassad för alla barn. Om alla 

inblandade parter för förskolan har denna inställning gällande kunskap, om allas lika 

värde så ligger det till en god grund för tidiga insatser av barn i behov av särskilt stöd. 

Enligt oss genererar även detta en god samverkan, om alla utgår från samma 

tankesätt.  

 

Tidigare i studien skrev vi om vad Sandberg och Vuorinen (2007) uttryckte kring 

samverkan. Samverkan i förskolan blir mer fungerande om alla parter har ett 

likvärdigt syfte och ett gemensamt mål att sträva mot. Vi författare märkte under 

studiens intervju att respondenterna försöker att skapa detta samarbete. Under 

intervjun förklarar båda parterna kring hur de går tillväga när ett barn befinner sig i 

svårighet och är i behov av särskilt stöd. Både förskollärare och specialpedagoger 

belyser vikten i att de båda har ett gemensamt syfte för att samverkan ska fungera. 

Det gemensamma syftet, strävans mål och tid för gemensam reflektion för de båda 

parterna har en stor betydelse och ligger till grund för hur barn i behov av stöd ska få 

den bästa möjliga utvecklingen men även den bästa möjliga hjälpen i förskolan.  

 
 
6.3 Vidare forskning 
 
Under studiens gång har vi reflekterat över hur de olika parterna uttrycker och 

uppfattar samverkan, det skulle var intressant om mer forskning tillfördes där 

samverkan jämförs mellan olika kommuner. Spelar det någon roll i vilken kommun 

man arbetar eller arbetar alla förskolor likvärdigt kring samverkan? Frågeställningen 

är intressant med tanke på att det ska vara en likvärdig förskola i Sverige, men inte 
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gällande den dagliga verksamheten utan kring förhållningssätt. Vi tycker också det 

skulle vara intressant om det fanns mer forskning kring samverkan som kunde visa på 

om det blir skillnad eller inte i verksamheten utifrån hur tydligt riktlinjer framträder i 

styrdokumenten. Skulle tydliga styrdokument påverka samverkan och parternas 

arbetsuppgifter eller klarar förskolans personal sig utan denna tydlighet? Forskning 

kring samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger och deras 

tillvägagångssätt när det gäller barn i behov av särskilt stöd behövs. Vi önskar att med 

denna studie kunna bidra med en pusselbit till forskningen kring ämnet.   
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 
 
Kajsa Johansson och Isabella Jonsson Berg genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Syftet med studien är att 
undersöka hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar behovet av samverkan 
sinsemellan och samverkan för att nå målen i styrdokumenten om en förskola för alla 
barn. 
 
Kajsa Johansson och Isabella Jonsson Berg genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 
kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 
forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad 
från förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 
University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 
flera av följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och 
utan några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig,  
Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Håkan Nilsson 
(hakan.c.nilsson@his.se). 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:___________________________________ 
 
________________________________     
Datum 
 
 
________________________________       
       ________________________________
   
Deltagarens signatur         
        Studentens namn  
 
________________________________ 
       ________________________________
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor till förskollärarna  

 

1. Berätta om ditt arbete i verksamheten gällande specialpedagogik och 

specialpedagogiska insatser? 

 

2. Finns det behov av specialpedagogiska insatser i förskolan? 

 

3. Beskriv förskollärarens kunskap kring specialpedagogik? 

 

4. Hur ser du på samverkan mellan förskollärare och specialpedagoger? 

 
 

Intervjufrågor till specialpedagogen 

 

1. Kan du berätta om ditt arbete ute i förskolans verksamheter gällande 

specialpedagogik, utanför verksamheten samt om specialpedagogiska insatser? 

 

2. Beskriv förskollärarens kunskap inom specialpedagogiken? 

 

3. Hur ser du på samverkan mellan specialpedagog och förskollärare? 
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Bilaga 3 - Följdfrågor som uppkom under intervjuerna 

Hur uppfattar du specialpedagogens arbete ute i verksamheten? 
Hur ser du på tiden specialpedagoger spenderar i verksamheten? 
Anser du att styrdokumenten är tydliga när det gäller just specialpedagogik? 
Vet du hur du ska gå tillväga och när du ska ta kontakt med specialpedagogen? 
Hur ser du på tiden du spenderar ute i förskolorna? 
Anser du att styrdokumenten är tydliga när det gäller specialpedagogik och samverkan 
mellan olika parter? 

Vilka uppdrag har du som specialpedagog? 

Tror du att det hade blivit mer skillnad på er samverkan om du hade fått möjligheten till 

att spendera mer tid i verksamheterna? 

Är det svårt att förstå varandra exempelvis när du kommer ut i verksamheten och är som 

”extra” personal? 

Är det svårt för pedagogerna att förklara vad som tidigare skett när du inte varit där? 

Tycker du att det svårt att få en uppfattning om du inte hunnit observera barngruppen 

tillräckligt? 

Hur ser du på förskollärarens arbetssätt gällande specialpedagogik och vad 

styrdokumenten säger kring det? 

Känner du att pedagogerna kan nå ut till dig på ett rättvist sätt?  

Att de har något att gå efter exempelvis när de ska ta kontakt och hur de ska göra det? 

Du pratar om ett specifikt dokument gällande samverkan i kommunen, hur fungerar det? 

Anser du att alla borde ha likvärdiga tillvägagångssätt för samverkan mellan er parter för 

att få en likvärdig förskola i hela Sverige? 

 


