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Abstract 

This study focuses on the area of special education with the concept of school improvement 

in focus. The purpose of the study is to investigate how the concept of school improvement 

is interpreted and how school improvement is carried out by special educators in preschool. 

This area has been chosen because there are several different views on how the special 

educator should work in his/her role. The study has been conducted with semi-structured 

interviews with a selection group consisting of six special educators who consider 

themselves working with school improvement. All the special educators who are part of 

the study work in the preschool. The collected material has been processed based on a 

hermeneutic approach and the result has then been interpreted from a special educational 

perspective and with the help of system theory and professional theory. The result shows 

that the concept of school improvement is not a given concept for all special educators in 

the study to use without other words that activities development occurs. The common view 

of school improvement is that there are ongoing processes that generate improvement and 

quality for the preschool. Almost all respondents consider themselves to have a high 

mandate to work with school improvement. Respondents link their mandate to the 

preschool manager. Here, three success factors make themselves visible, the preschool 

manager's knowledge of the role, the former educator's previous knowledge and 

experience, and that the special educator her/himself is clear about the role. The special 

educators believe that supervision, lectures, inspiration days, training sessions, interview 

leaders in collegial and systematic quality work are examples of ways to lead or participate 

in school improvement. The result also shows that there is no clear boundary between the 

proactive and reactive work. Reactive initiatives can work proactively for the preschool 

over a long-term perspective.  

Nyckelord: Preschool, proactive, school improvement, special education, special educator. 

                    Förskola, proaktiv, skolutveckling, specialpedagog, specialpedagogik. 

 



 

 

Förord 

Som specialpedagoger har vi ett uppdrag att skapa en relationell förståelse för barn i 

svårigheter. Att barnet inte själv ses som bärare av svårigheter utan att svårigheter uppstår 

i mötet med den pedagogiska kontexten. Att barn inte hamnar i svårigheter och att 

fullständig inkludering infinner sig kommer vi nog aldrig till. Det hade varit en god ursäkt 

för att då inte längre motivera ett specialpedagogiskt uppdrag. Innan vi behöver försvara 

vår existens ser vi att arbetet med att förtydliga ett proaktivt skolutvecklingsarbete med 

målet att skapa en relationell förståelse och inkluderande miljöer behöver prioriteras. Samt 

att specialpedagogens mandat att leda och arbeta i skolutvecklingsfrågor på grupp- och 

organisationsnivå behöver stärkas. Denna studie har inneburit att kullerbyttor slagits och 

att innebörden av vad som är proaktiv skolutveckling har fått nya perspektiv.  

Detta arbete är gemensamt utformat och vi står för all text tillsammans. Genom att använda 

Google dokument har vi haft möjligheten att gemensamt skriva fram och bearbeta texten. 

Vi har kontinuerligt under processen med studien träffats fysiskt för att framställa detta 

examensarbete. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som valde att delta i studien. Ni har bidragit 

med klok kunskap och intressanta reflektioner. Även stort tack till vår handledare Annette 

Byström som stöttat oss i vårt gemensamma skrivande och kommit med värdefull input för 

oss att resonera kring.  

Trevlig läsning! 

Veronika och Anna 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Vem jag är eller blir, eller ibland till och med känner att jag kan välja att vara, 

beror på vilket sammanhang jag befinner mig i och vilka människor jag där träffar. 

Vilken blick de har på mig och vilken blick jag har på dem (Lenz Taguchi, 2004, s. 

59). 

 

Genom både den specialpedagogiska utbildningen och våra erfarenheter har vi fått intrycket av 

att specialpedagogens roll uppfattas som otydlig. Otydlig på det viset att det råder flera olika 

uppfattningar kring hur en specialpedagog ska verka i sin roll. Tydlig är dock den 

examensordning (SFS 2017:1111) som beskriver vilka färdigheter och förmågor en 

specialpedagog besitter efter avslutad utbildning. Denna studie avser att undersöka på vilket 

sätt specialpedagoger i förskolan definierar begreppet skolutveckling, arbetar med 

skolutveckling, samt vilka framgångsfaktorer som gör sig synliga i utformningen av 

specialpedagogen som skolutvecklare i förskolan.    

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket, 2016, s. 5).   

 

Studien avser även visa, på vilket sätt skolutveckling ter sig i förskolan och på vilket sätt 

specialpedagogen har mandat att leda och delta i detta arbete. Det är just den föreställningen 

om ett för specialpedagogen otydligt uppdrag som driver oss att undersöka hur verksamma 

specialpedagoger upplever sitt mandat i arbetet med skolutveckling. Examensordningen (SFS 

2017:1111) nämner att en specialpedagogs färdighet och förmåga bygger på att verka som 

kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor, att besitta förmågan att analysera och 

medverka i det förebyggande arbetet för att undanröja hinder i lärmiljön, samt att leda och 

utveckla det pedagogiska arbetet. Det är i dessa förmågor vi känner oss stärkta och som vi anser 

är skolutveckling genom den kunskap vi tillägnat oss i den specialpedagogiska utbildningen vi 

nu läser sista terminen av. 

Oklarheten kring rollen som specialpedagog tycks vara stor (Ahlberg, 2015; Lansheim, 2010; 

Skolinspektionen, 2012), och förskolans läroplan, (Skolverket, 2016) preciserar inte rollen. 

Detta tenderar att ge en missuppfattad bild av den specialpedagogiska rollen som någon expert 

som kallas in när ett arbetslag behöver hjälp/stöttning kring ett barn som upplevs vara i behov 

av särskilt stöd (von Ahlefeld Nisser, 2014; Palla, 2015).  Utifrån vårt identifierade 

problemområde finner vi det därför angeläget, att undersöka den specialpedagogiska rollen i 

förskolans arbete med skolutveckling och hitta framgångsfaktorer som gör att rollen vidgas och 

används utifrån den kunskap som specialpedagogen har utifrån examensordningen 
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(2017:1111). Vad gör det med specialpedagogiken i sig om specialpedagogen inte får utrymme 

att arbeta utifrån en proaktiv arena med målet att optimera skolutveckling? 

Med en proaktiv arena menar vi att specialpedagogen ska finnas med i utformningen av 

förskolans miljö och verksamhet så att hinder och svårigheter uppstår i minsta möjliga mån. 

Begreppet reaktivt ställer vi i relation till det åtgärdande arbete som sker i förskolan. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att utbildningen ska genomföras främjande 

för barns hälsa, välbefinnande och utveckling. Att en god miljö innebär att barnen erbjuds ett 

spektra av aktiviteter som står i relation till barnens behov och olika sammanhang. Förskolan 

ska även verka för en miljö som bjuder in till samspel, är tillgänglig för alla barn och verkar 

stödjande i utvecklandet av färdigheter så som lek och kommunikation. Skolutveckling som 

begrepp i denna studie syftar till just ett aktivt arbete med specialpedagogen som ledare, där 

hinder och svårigheter i möjligaste mån undanröjs innan de uppstår. Vi ser på 

specialpedagogiken som ett verktyg att skapa en inkluderande praktik med utrymme för 

variationer.  Skollagen (SFS 2010:800) lyfter att barn som behöver särskilt stöd ska ges det 

stöd deras speciella behov kräver. Även Skollagen kan sättas i perspektiv kring var i 

organisation specialpedagogiken hamnar. Skollagen uttrycker att det är barnet och deras behov 

som är i centrum och har inte i sin skrivelse ett vidare perspektiv där exempelvis en tillgänglig 

lärmiljö gör sig synlig.  

Studien kommer att tolkas utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, systemteori och 

professionsteori. Ahrenfelt (2016) skriver om systemteori som en god grund för en organisation 

i förändringsarbete att bottna i. Systemet i sig består av en avgränsad helhet med innehåll av 

olika identifierade delar. Bland annat belyser systemteori den ömsesidiga påverkan inom 

system samt i relationen till den kontext systemet befinner sig i. Systemet befinner sig i rörelse, 

en rörelse som syftar till förändring och utveckling och hur de identifierade delarna samspelar 

i detta.  Professionell jurisdiktion använder Abbot (1988) som ett begrepp som innefattar 

kopplingen mellan professionen och dennes arbete. Inflytande, makt och på vilket sätt 

professionens akademiska kunskaper används, står i relation till hur personen kan bevara sin 

yrkesroll och förhållandet till de arbetsuppgifter som ingår i professionen. Specialpedagogiken 

ska verka som vägledare menar Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) och föregå de 

eventuella barriärer som kan uppstå i skolkontexten med hjälp av en specialpedagog som leder 

skolutveckling och vidgar perspektiv. I studien används begreppen proaktivt och reaktivt. 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket (2015) ger följande definition av begreppen. 

Proaktivt - förebyggande, förutseende. Reaktivt - som innebär reaktion, benägen att reagera. 

Bruce et al. (2016) menar att fokus ska ligga på det proaktiva arbetet för att skapa möjligheter 

för lärande för alla barn.   

 

1.2 Syfte 

 
I denna studie står specialpedagoger i förskolan och deras uppdrag att arbeta med 

skolutveckling i fokus. Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur specialpedagoger 

definierar begreppet skolutveckling, samt beskriver hur de genomför uppdraget att arbeta med 
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skolutveckling. Vidare syftar studien till att belysa vilka professionsrelaterade förutsättningar 

specialpedagogerna upplever sig ha för att genomföra uppdraget. 

 

1.3 Frågeställningar 

 
● På vilket sätt definierar specialpedagogerna i studien begreppet skolutveckling? 

 

● På vilket sätt får specialpedagogen i förskolan mandat att leda skolutveckling? 

 

● Vilka framgångsfaktorer blir i studien synliga för att specialpedagogen ska få 

mandatet att leda och initiera arbetet med skolutveckling? 

 

● Hur beskriver specialpedagogerna i studien sitt genomförande med skolutveckling 

utifrån en proaktiv arena? 

 

1.4 Studiens avgränsning 

 
Studien har sitt fokus i skolutveckling och specialpedagogens roll i detta. Vi har valt att 

avgränsa oss till specialpedagoger som aktivt ser sig arbeta med skolutveckling i sitt uppdrag. 

Vi är medvetna om att studien hade kunnat breddas i sitt urval och innefatta specialpedagoger 

generellt. Detta hade kunnat ge ett resultat som belyser specialpedagogers olika 

arbetsuppgifter, för att sedan titta på likheter och skillnader i vad som ryms i begreppet 

skolutveckling för olika specialpedagoger. I urvalet skulle även förskolechefer kunna rymmas 

för att få en bild av hur deras kunskaper och sätt att verka i sitt ledarskap påverkar den 

specialpedagogiska verksamheten och arbetet med skolutveckling. Det har även gjorts en 

avgränsning kring att inte undersöka det faktum om all skolutveckling leder till utveckling. 

Avgränsningarna har gjorts eftersom tidsramen inte tillät denna utökning av studien. Vi ser att 

det är relevanta områden att belysa inom specialpedagogiken, samt att detta kan vara relevant 

för vidare forskning inom förskolans verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

10 

 

2 Litteraturgenomgång 
 

Litteraturgenomgången avser att beskriva styrdokument i förskolan och tidigare forskning 

utifrån följande rubriker; Styrdokument i förskolan, Skolutveckling, systematiskt 

kvalitetsarbete – verksamhetsutveckling, specialpedagogens roll i skolutveckling, 

specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner, och relationens betydelse i 

kvalificerade samtal. Litteraturgenomgången avslutas med en presentation av det teoretiska 

ramverket som består av specialpedagogiskt perspektiv, systemteori och professionsteori.  

 

2.1 Styrdokument i förskolan 

 
I följande avsnitt lyfts Läroplanen för förskolan 98/16 (Lpfö 98/16), Skollagen och 

Barnkonventionen.   

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är det förskolans uppgift att anpassa den 

pedagogiska verksamheten till alla barn i förskolans verksamhet. Varje barn ska 

uppmärksammas och varje barns utveckling ska stimuleras. Skollagen (SFS 2010:800) lyfter 

att förskolan ska erbjuda en god miljö och att barn som behöver särskilt stöd ges detta, samt att 

det är förskolechefens ansvar att det särskilda stödet ges. Vidare uttrycker skolverket (2016) 

att förskolan ska präglas av en helhetssyn på barnen och deras behov, samt att barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd ska få detta så den livslånga utvecklingen främjas. 

Förskolechefen, som pedagogisk ledare och chef, ansvarar för kvalitén i förskolan och har ett 

särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt, följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten. Läroplanen för förskolan lyfter även vikten av att varje barn ska [...] “få uppleva 

sig vara en tillgång i gruppen” (Skolverket 2016, s.3). I Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 

2009) står skrivet att alla barn ska få möjlighet att utvecklas, att barns bästa ska beaktas i beslut 

som rör dem samt att barnets egen röst ska få höras. 

 

2.2 Skolutveckling 

 
Begreppet skolutveckling används enligt Berg och Scherp (2003) i flera olika sammanhang och 

har delvis olika innebörder beroende på kontext. Håkansson och Sundberg (2016) menar att 

begreppet skolutveckling kan och används som ett generellt begrepp, där den gemensamma 

faktorn handlar om verksamhetens kvalitetsförbättring. 

Scherp och Scherp (2007) belyser begreppet som en problemlösningsprocess, där grunden till 

verksamhetsutvecklingen inte nödvändigtvis behöver grunda sig i ett problem, utan snarare 

handlar om ett område som behöver analyseras, förändras och således utvecklas. 

Utvecklingsarbetet kan också grunda sig i en idé, vision eller ambition. Berg och Scherp (2003) 

menar att det är pågående processer i vardagsarbetet som ger förändringar i verksamhetens 

helhet, där det egentligen inte finns ett slutdatum, men däremot ett startdatum. Förändring ska 

här ses som ett begrepp som resulterar i utveckling, trots att det inte är givet i all förändring. 
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Ett tydligt mål eller syfte är grundpelarna och förutsättningar för att utveckling sker i 

förändringsarbetet. Ahrenfelt (2016) menar att vår värld är föränderlig och strävar efter att 

utveckling sker, då behöver begreppet förändring ses som ett tillstånd. Fullan (2002) menar att 

utveckling måste ses i ett långt perspektiv och inte som lösningar för dagen, det kräver hårt 

arbete för att bygga upp en ny kultur i en organisation. Vidare poängterar Fullan att relationer 

är av stor betydelse för att lyckas med förändring och utveckling.   

Ahrenfelt (2016) skriver att organisationen är dess människor. Att kontexten kring en 

organisation ska ses genom de människor som leder och förverkligar olika möjligheter och 

utvecklingsarbeten. Fullan (2002) resonerar kring hur utveckling ska ske genom en 

organisations människor, att kunskap kring förändringsprocesser och relationer är viktiga 

fragment, där emotionell intelligens blir viktigt och där relationer byggs upp för att vara på sikt 

och inte bara här och nu. Fullan menar att goda relationer är viktigt för att det bygger grunden 

för en verksamhet och att man som ledare ska bygga relationer med alla och vara intresserad 

av allas tänkande även om man tänker olika. Vidare menar Ahrenfelt (2016) att det krävs dialog 

för att nå fram till de mål som en organisationsförändring arbetar för. En dialog som ökar 

kunskap och förståelse så att alla görs delaktiga i en förändring eller utveckling. Fullan (2002) 

skriver om att en förutsättning för att utveckling blir kontinuerlig är att hela systemet 

tillsammans rör sig framåt, han menar då att som förändringledare är det viktigt att inte bara se 

till sin egen enhet utan även bry sig om alla enheter som ingår i utvecklingsinsatserna. Scherp 

och Scherp (2007) menar att en lärande organisation bygger på en medvetenhet och systematik 

i och om sin verksamhet utifrån nivåer på individ, grupp och organisation. I en lärande 

organisation menar författarna också att det lärande samtalet blir centralt och väldigt viktigt. 

Där har man tillsammans med sina kollegor möjlighet att reflektera, kritiskt granska, 

medvetandegöra sin förståelse och sina antagande, samt att den tysta kunskap som finns kan 

lyftas upp och fördjupa lärprocesser och kunskap. Håkansson och Sundberg (2016) menar 

också att det kollegiala lärandet på så sätt skulle vara mer betydelsefullt ur ett 

skolutvecklingsperspektiv, än individuella kompetensutvecklingssatsningar som inte har en 

tydlig förankring i skolans utvecklingsbehov. Fullan (2002) skriver om vikten av att skapa en 

norm där man delar kunskaper varandra emellan. Han menar att detta är en förutsättning för 

kontinuerlig utveckling hos alla.    

Vem som tar initiativet till skolutveckling har också betydelse för i vilken grad utveckling sker. 

Om det initieras uppifrån eller utifrån verksamhetens egen kontext ligger framgången i 

huruvida detta utvecklingsområde knyter an med verksamhetens befintliga 

utvecklingsområden (Scherp & Scherp, 2007). Fullan (2002) lyfter begreppen att lära i arbetets 

kontext och lära utanför arbetskontexten. Fullan (2002) skriver att det är den 

kompetensutveckling som sker på jobbet som främst bidrar till utveckling eftersom den blir 

mer specifikt anpassad till aktuellt läge.  Scherp och Scherp (2007) menar att de största och 

bästa förutsättningarna för skolutveckling är när behovet av förändring kommer inifrån 

verksamheten själv. När perspektivet utifrån både behov och intresse finns så ger det en 

tydligare utveckling av den egna verksamheten.  

Riddersporre och Erlandsson (2018) tydliggör vikten av att förskolechefen behöver ha god 

kännedom om verksamheten och dess resurser och behov för att kunna utöva ett pedagogiskt 

ledarskap. Håkansson och Sundberg (2016) menar att rektorns ledarskap och kommunikation 
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har stor betydelse i skolutveckling. Fullan (2002) skriver att ett lyckat ledarskap följs av att det 

finns flera med mandatet att leda i en organisations olika nivåer och att relationer spelar en 

avgörande roll.   

2.2.1 Systematiskt kvalitetsarbetet - verksamhetsutveckling   

 

Det systematiska kvalitetsarbetet regleras i 4 kap. i Skollagen (SFS 2010:800) och är inriktat 

på att uppfylla de nationella målen för förskolans utbildning. Det innebär att huvudmän och 

varje förskoleenhet systematiskt och kontinuerligt ska följa upp, analysera och utveckla 

verksamheten. Kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och en process där verksamheten 

hela tiden ska dokumenteras, reflekteras, analyseras och utvecklas utifrån verksamhetens mål 

i ett långsiktigt perspektiv (Skolverket, 2015). Riddersporre och Erlandsson (2018) menar att 

begreppet systematiskt kvalitetsarbete ”[…] är ett väl inarbetat och kanske nästan uttjatat, namn 

på alldeles nödvändiga processer […]” (s.59) och använder istället begreppet 

verksamhetsutveckling. Författarna menar att det är ett begrepp som också innefattar både 

kortsiktigt, avgränsade och långsiktiga kvalitetsarbeten och där begreppet syftar till utveckling 

som strävar mot en god verksamhet och mot dess uppsatta mål.   

Vidare menar Riddersporre och Erlandsson (2018) att verksamhetsutveckling ska grunda sig 

på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Verksamhetsutveckling som bygger på 

förändrings- och förbättringsarbeten måste inte alltid enligt författarna vara välplanerat med 

dokumentation och djupa reflektioner utan kan innefatta kvalitetsarbete under en dag där man 

exempelvis tittar på vilket sätt man jobbar utifrån vissa specifika läroplansmål och hur man sen 

kan skapa förutsättningar och lägga fokus på hur verksamheten kan lyfta fram dessa i den 

vardagliga verksamheten.  

Rubinstein Reich, Tallberg Broman och Vallberg Roth (2017) menar att nyckelbegrepp inom 

systematiskt kvalitetsarbete är utvärdering och utveckling. De problematiserar också begreppet 

kvalitet och dess innebörd där kvaliteten i förskolan står i relation till verksamheten och dess 

strävansmål. Här blir personalens kompetens och förskolechefens förmåga att kunna leda 

viktiga faktorer för kvaliteten i förskolan. Även Eidevald och Engdahl (2019) skriver att 

förutsättningar för undervisning och utbildning med hög kvalitet grundar sig i en väl 

fungerande ledning och en verksamhet med pedagoger som innehar relevant utbildning.   

Riddersporre och Erlandsson (2018) menar att hand i hand med verksamhetsutveckling går det 

hållbara pedagogiska ledarskapet, där kommunikationen är själva nervsystemet i ett hållbart 

och tydligt ledarskap. Författarna menar att genom att ha ett gemensamt yrkesspråk skapas 

förutsättningar för att tillsammans i det kollegiala lärandet utvecklas professionellt och på så 

sätt synliggöra kompetenser och verksamhetens utvecklingsområden. Även Rubinstein Reich 

et al. (2017) lyfter vikten av att ha en god ledning med en tydlig organisation, där kollegiala 

möten, dialog och kommunikation skapar förutsättningar för att möjliggöra lärprocesser och 

det kollektiva lärande, samtidigt som både Riddersporre och Erlandsson (2018) och Rubinstein 

Reich et al. (2017) lyfter vikten av att dessa samtal behöver granskas och utvecklas för att inte 

fastna i berättandet av vad som gjorts, utan där själva grunden i analysförfarandet bör ha fokus 

på vetenskaplig grund och att samtalen behöver ha ett gemensamt yrkesspråk.  
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2.3 Specialpedagogens roll i skolutveckling 

 
Enligt examensordningen (SFS 2017:1111) ska specialpedagogen arbeta förebyggande för att 

undanröja hinder och svårigheter i de olika lärmiljöerna på förskolan.  Specialpedagogen ska 

också medverka i att stödja barn och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Som specialpedagog 

ska du dels ha en fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och fungera som 

rådgivare både inför kollegor, föräldrar och andra som är berörda och ha insikt i hur 

betydelsefullt det är med samverkan med andra yrkesgrupper och att arbeta som ett lag. Du ska 

också ha förmågan att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever. Trots specialpedagogens roll och kunskap som ledare i 

utveckling- och förändringsarbeten menar Lansheim (2010) att de sällan arbetar med 

skolutvecklingsfrågor utan att handledning och elevnära arbete utgjorde de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna. Ahlberg (2015) menar att specialpedagogers kompetens skulle kunna nyttjas 

betydligt mer just i utvecklingsarbete och kvalitetsarbete, hon beskriver också det som att 

inflytandet i organisationsutvecklingen är begränsad och att rollen behöver förtydligas. Även 

Skolinspektionen (2012) lyfter att specialpedagogens roll i skolutveckling är otydlig. 

Riddersporre och Erlandsson (2018) lyfter vikten av ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap 

behöver vila på en väl fungerande stabil grund där framgångsfaktorer som bland annat 

kommunikation står centralt. De menar också att pedagogiskt ledarskap går hand i hand med 

förskolans verksamhetsutveckling, där specialpedagogen med sin kunskap som professionell 

samtalsledare med fördel kan involveras. von Ahlefeld Nisser (2014) skriver att det är av vikt 

att samtalstillfällena är systematiskt planerade och att specialpedagogen har ett tydligt mandat 

att leda dem. Vidare menar författaren att det är ledningen som har förutsättningarna att 

organisera för kvalificerade samtal och behöver organisera detta. 

Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) skriver att specialpedagogen ska verka 

vägledande. Författarna menar att specialpedagogiken genom ett vägledande förhållningssätt 

kan synliggöra pedagogers synsätt och förhållningssätt, två faktorer som har betydelse för hur 

olika möten utspelar sig. Författarna ser inte specialpedagogiken som något eget utan 

specialpedagogiken ska verka som ett verktyg för att få en djupare förståelse får sårbarheter 

som står i relation till både kontext och barn. Ett sätt för specialpedagogiken att skapa denna 

fördjupade förståelse är genom specialpedagogens förmåga att verka handledande. Möten i en 

förskolekontext bygger på interaktion mellan människor. Att skapa medvetenhet hur denna 

interaktion spelar roll för hur mötet blir tillhör ett professionellt förhållningssätt. Genom 

specialpedagogen kan denna förståelse skapas och på så sätt möjliggöra en förståelse för olika 

sätt att möta andra människor så att en inkluderandekontext blir dominerande. För att skapa en 

inkluderande förskola krävs olika anpassningar i miljön, dessa anpassningar ska av 

specialpedagogen kontinuerligt utvärderas för att synliggöra dess eventuella utveckling för 

verksamheten och de som vistas där.  För att man som pedagog ska kunna skapa dessa 

inkluderande lärmiljöer anser Bruce et al. (2016) att alla pedagoger behöver ha ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt och utgå från den variation som finns i en förskolekontext. 

Ett erbjudande från den specialpedagogiska kompetensen som mer handlar om att vidga 
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perspektiv än att komma med färdiga lösningar. Här ser författarna att specialpedagogen har 

förmågan att besitta rollen att skapa förståelse för de utmaningar som kan uppstå i mötet med 

människor och kontext. Specialpedagogen kan med sin kunskap synliggöra de förmågor som 

finns hos barnet och därmed bidra till ett perspektiv som inte bygger på brister. “Det innebär 

fokus på förebyggande - proaktivt - arbete för att optimera alla barns och elevers möjligheter 

till lärande och utveckling” (Bruce, et al., 2016, s.22).  Lutz (2013) skriver om hur det i 

specialpedagogiska sammanhang förs en dialog kring olika insatser och hur dessa 

kategoriseras. När specialpedagogen kan arbeta utifrån generella och proaktiva insatser blir 

arbetet utfört med mål för att skapa utveckling medan motsatsen till detta som Lutz skriver är 

reaktiva insatser. von Ahlefeld Nisser (2014) menar att det förebyggande arbetet för 

specialpedagogen är viktigt och att det bland annat innebär att kontinuerligt vara delaktig i 

kvalificerade samtal tillsammans med ledningen där organisationsfrågor tas upp och reflekteras 

kring. Dessa samtal anses behöva utvecklas och ta större plats för att exempelvis kunna 

garantera likvärdighet i verksamheten.   

 

2.3.1 Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner 

 

Palla (2011) menar att i förskolan är samtal, handledning och kartläggning viktiga delar i det 

specialpedagogiska yrkesutövandet. Förskolepersonalen ska ges möjlighet att reflektera vid 

handledning om exempelvis barns beteende. Samtalet öppnar upp för och ger möjligheter till 

att främja sitt förhållningssätt gentemot barns olikheter. Hon menar att det främsta syftet med 

handledning är att främja och ge pedagogerna ökad medvetenhet om sitt eget beteende och 

förhållningssätt. Norling och Sandberg (2014) anser att handledning är viktigt och nödvändigt 

för kvalitén i förskolan. Examensordningen (SFS 2017:1111) beskriver att specialpedagogen 

ska ha färdighet och förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och delta i att 

utveckla verksamhetens lärmiljöer. Genom att ha en fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, samt leda utveckling av det pedagogiska 

arbetet, med målet att kunna möta alla barns behov bidrar specialpedagogen till skolutveckling 

och tillgängliga lärmiljöer. Målet med handledning är enligt Gjems (1997) att de handledda ska 

utveckla den kompetens som deltagarna har och att den professionella kunskapen sedan gör 

avtryck inom den profession den handledde är verksam. Huvudsyftet är att den handledde får 

ett helhetsperspektiv. För Bergman och Blomqvist (2012) innebär det för den som har 

handledningsuppdrag i sin tjänst att i sin professionella roll som samtalsledare kunna leda, men 

också kunna ledas i ett samskapande för att föra samtalet framåt inom ramarna. Samtidigt när 

vi leder ett samtal på ett uppskattande sätt sker ett detektivarbete för att finna de rätta vägarna 

i detta tillfälle för utveckling.  
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2.3.3 Relationens betydelse i kvalificerade samtal 

 

Gjems (1997) menar att handledaren alltid har den starkaste rollen i alla handledningsmodeller 

och den utgörs av minst fyra innehåll; undervisning, stöd, utmaning samt råd. Begreppen 

symmetrisk och komplementära relationer är två kategorier hämtade ur Batesons teorier om 

kommunikation. Det är en utmaning för handledaren att hålla en symmetrisk relation till de 

handledda inom kunskapsområdet, men samtidigt eftersträva en komplementär relation i rollen 

som handledare. Författaren beskriver handledning som ett redskap att ta tillvara och utveckla 

kompetens om den bygger på frivillighet. Utgångspunkten i handledning blir i deltagarnas 

behov av kunskap och den kompetens som de själva besitter. Vid handledning använder 

deltagarna både intellekt och känslor för att utvecklas. Killén (2008) menar i sin tur att 

handledning innebär en fortsatt professionell utvecklingsprocess som fördjupar förståelse och 

kunskap. Handledning är en tvåvägsprocess där den handledde är beroende av relationen av 

handledaren. Handledaren måste i sin tur ha kunskaper om lärprocesser samt kunskaper i 

handledningsteknik. Gjems (1997) menar också att den som handleder måste ha kunskaper i 

sätt att handleda både utifrån teori, men också ha kunskaper som bygger på erfarenheter. Killén 

(2008) menar att handledaren möjliggör en mer systematisk handledning om denne är 

medveten kring färdigheter i handledande tekniker, förhållningssätt och attityd till sitt uppdrag. 

Lösningarna finns i regel hos de som blir handledda och flera forskare (Bergman & Blomqvist, 

2012; Killén, 2008) beskriver hur de handleddas professionella utveckling är beroende av 

relationen till handledaren. Många författare är enade kring att relationens betydelse för 

lärandet kan vara avgörande för utveckling och lärande (Bergman & Blomqvist, 2012; Gjems 

1997). Bergman & Blomqvist (2012) belyser vikten av att som samtalsledare visa ett genuint 

intresse och uppskattat förhållningssätt. Författarna menar att det är minst lika viktigt som de 

metoder som används eller de frågor som ställs. Att visa stor respekt för varje persons situation 

och personlighet bidrar till förändring. 

 

2.4 Teoretiskt ramverk 

2.4.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

 

I Salamancadeklarationen och Salamanca +10 (Svenska Unescorådet, 2006) betonas att den 

pedagogik som bedrivs i undervisning ska anpassas till alla barn. Att pedagogiken och 

inlärningsstrategierna ska ha sin utgångspunkt i att variationer är normala och att anpassningar 

till variationens olika behov görs. Salamancadeklarationen och Salamanca +10 lyfter vidare att 

de anpassningar som görs är till nytta för alla barn eftersom barnet placeras i centrum och att 

undervisning anpassas till variationen och inte att barnet ska förändras för att passa in i en snäv 

inlärningsram. 

Lutz (2013) skriver om hur förskolan och dess forskning i Sverige är högt rankad 

internationellt. Författaren skriver vidare att det specialpedagogiska perspektiv som finns i 

Sverige präglas av inkludering och ett relationellt perspektiv. Ett relationellt perspektiv 

beskriver Lutz som ett perspektiv som bygger på att svårigheter uppstår i möten och inte enbart 
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finns hos en enskild individ. Även Ahlberg (2015) skriver om det relationella perspektivet. Likt 

Lutz (2013) skriver Ahlberg (2015) att ett relationellt perspektiv utgår från att svårigheter 

uppstår i interaktion med miljön och de möten som sker där. Ahlberg lyfter även andra 

specialpedagogiska perspektiv, individperspektiv, organisations. och systemperspektiv samt 

samhälls- och strukturperspektiv. Individperspektivet beskriver författaren som att det är 

eleven som enskild individ som bär på sina svårigheter och att det är hos individen man kan 

hitta lösningar på de svårigheter som finns. I ett organisations- och systemperspektiv menar 

Ahlberg att det är organisationen som skapar svårigheterna och är bärare av problemen. Vidare 

skriver författaren att inom samhälls- och strukturperspektivet ska anpassningen ske i de beslut 

och strukturer som finns på samhällsnivå och inte direkt hos skolan.  

Lutz (2013) skriver om hur inkludering är ett specialpedagogiskt begrepp och om dess 

betydelse. Han menar att inkludering handlar om att miljön ska ordnas så den inte skapar 

svårigheter i mötet med individen, att de olika förutsättningar och behov som individer behöver 

möts och tillgodoses av den pedagogiska miljön och därför inte blir till en svårighet för 

individen. Ahlberg (2015) menar att inkludering handlar om deltagande i en gemenskap, att 

variationer välkomnas och ses som en tillgång. Att inkludering handlar om en likvärdig 

utbildning där möjligheter skapas för att alla ska kunna delta. Lutz (2013) skriver om hur 

forskning fortfarande visar att utgångspunkten är att individen själv bär svårigheten och att 

konsekvensen av detta synsätt blir en kompenserande specialpedagogik.  

Ahlberg (2015) skriver “[...]specialpedagogik som arena för skolutveckling.” (s.16) Ahlberg 

skriver att genom utveckling kan verksamheten grundas i forskning och vetenskapliga verktyg. 

Vidare menar författaren att de begrepp som används för utveckling kan vara väldigt skiftande. 

Vissa benämner det med exempelvis skolförnyelse medan andra använder skolutveckling som 

benämning.   

I denna studie tolkas begreppet relationellt perspektiv i likhet med Lutz (2013) och Ahlberg 

(2015) som menar att ett relationellt perspektiv handlar om förståelsen för att svårigheter 

uppstår i mötet med miljön. Inkluderingsbegreppet tolkas i studien likt Ahlbergs (2015) och 

Lutzs (2013) definition om att inkludering handlar om att se att svårigheter uppstår i mötet med 

miljön och att inkludering handlar om att ordna en miljö där alla individers behov och 

förutsättningar möts för att skapa likvärdighet, gemenskap och delaktighet för alla.  Vidare 

tolkas begreppen proaktivt och reaktivt i denna studie på följande vis. Proaktivt 

skolutvecklingsarbetet är det arbetet som processas över tid och ger tydligt avtryck i 

verksamheten på så vis att färre barn hamnar i svårigheter. Det reaktiva arbetet handlar om att 

svårigheter som uppstår fixas till i stunden utan att generera kunskap för att undanröja att denna 

svårighet uppstår igen.   

  

2.4.2 Systemteori  

 

Öquist (2018) menar att alla organisationer kan skapas som ett system och att i systemet ryms 

alla människor oberoende av vilken nivå de arbetar på och att dessa tillsammans kan uppnå 

progression på kort tid. Vidare menar Öquist att begreppet nivåer är centralt för systemteorin. 
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Att en organisation kan förstås genom dess olika nivåer och att nivåerna har ett rangsystem. 

Dessa nivåer i olika rang behövs för att skapa ordning i systemet. Den övre rangen styr 

systemets lägre nivåer vilket bidrar till att helheten i systemet upprätthålls. Författaren menar 

även att den övre rangen i systemet ofta har mandat att fatta beslut. Beslut som tas med visst 

avstånd från den nivån där det gäller. Ett sätt att legitimera dessa beslut är att de personer som 

har mandatet att fatta beslut intresserar sig för den enskilda nivåns personer och skaffar sig 

kunskap om deras område, alltså att tillhörigheten till en nivå inte skapar ett hinder för att 

befinna sig på en annan nivå för att skapa förståelse för hela systemet eller organisationen. 

Även Ahrenfelt (2016) menar att i en helhet synliggörs helhetsegenskaper som byggs av de 

olika delarna i systemet men som delarna var för sig inte besitter. Även om det finns en vinst 

med att röra sig mellan systemets olika nivåer är gränserna mellan nivåerna viktiga och att det 

som sker i gränserna är av vikt för en organisation skriver Öquist (2018). Exempel på delar och 

nivåer är de olika professionerna inom förskolans verksamhet, så som förskollärare, 

specialpedagog och förskolechef. Ahrenfelt (2016) skriver om viktigheten i att delarna är 

organiserade för att kunna skapa en helhet samt hur de olika delarna internt är organiserade 

spelar roll för helhetens resultat. Organisationen i ett system är rörlig och att rörligheten mellan 

delarna bygger på interaktion emellan och till dess kontext och människor. Gjems (1997) menar 

att systemteori lämpar sig väldigt bra om man jobbar nära varandra i arbetslag och tillsammans 

med människor. Inom systemteorin är relationer och här-och-nu perspektivet viktigt. Det 

innebär att skapa insikt i det som händer människor emellan precis i det ögonblick när det 

händer och se hur detta påverkar kvalité och vidareutveckling.  

I enighet med Öquist (2018) tolkar vi begreppen nivå och rangsystem i denna studie som ett 

sätt att skapa ordning i en organisation, där de övre nivåerna har mandat att fatta beslut men 

även en skyldighet att ha kunskap om organisationens alla nivåer. I studien är även begreppet 

relationer relevant och tolkas enligt Gjems (1997) som menar att relationer är viktigt och står 

för det som händer människor emellan. I studien tolkas också begreppen delar och helhet 

utifrån Ahrenfelt (2016) och Öquist (2018) som menar att helheten bygger på de olika delarna 

i systemet och att det är av vikt att röra sig mellan systemen och att delarna är organiserade på 

ett sätt så att helheten kan verka optimalt.  

 

Alla dessa saker och många fler kan delarna inte göra var för sig eller ens 

komma i närheten av. Först när helheten är skapad och agerar i sin kontext 

händer alla dessa fantastiska saker. Då och endast då kommer 

helhetsegenskaperna till uttryck och kan aktiveras (Ahrenfelt, 2016, s. 87) 

 

 

2.4.3 Professionsteori 

 

För att förstå studiens insamlade empiri använder vi också professionsteorin för att kunna tolka 

och analysera vårt material. Vi använder teorin i syfte att tolka den specialpedagogiska 

professionen i relation till förutsättningar och möjligheter men också begränsningar som rollen 
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i skolutveckling kan innebära. Brante (2009) menar att yrken som i sin verksamhet vilar på 

vetenskaplig grund benämns som en profession. Inom professionsforskningen finns det 

svårigheter i att definiera begreppet, men det som är en gemensam nämnare inom den moderna, 

sociologiska begreppstolkningen är den formellt högre utbildningen med en meritering i form 

av ett examensbevis som verkar som yrkeslivets “ovillkorliga inträdesbiljett.” (Brante, 2009, 

s.17). Abbot (1988) beskriver att en definition av begreppet profession är både onödigt och 

farligt och har istället en vidare tolkning av begreppet som då innebär att det är en speciell 

grupp av personer som tillämpar en abstrakt kunskap i ett speciellt sammanhang. 

Abbot (1988) belyser professionsteorin utifrån tre system, det första och övergripande systemet 

är det system som exempelvis påverkar yrkesrollen i form av samhällets statliga beslut som 

exempelvis lagar.  Det andra systemet, professionssystemet, fungerar då som en överbryggning 

mellan professionen och dess arbetsuppgifter, i det innersta systemet skildrar Abbot de 

skillnader som finns inom den specifika professionen. Författaren menar att om det sker 

förändringar i någon av dessa tre system resulterar det i förändringar inom de andra. Systemen 

är på så sätt beroende av varandra och påverkar således varandra indirekt. 

Professionell jurisdiktion använder Abbot (1988) som ett begrepp som innefattar kopplingen 

mellan själva professionen och dennes arbete, samt i kampen om att upprätthålla sina 

arbetsuppgifter och de mandat rollen innefattar. Inflytande, makt och på vilket sätt 

professionens akademiska kunskaper används är relaterat i vilken grad personen kan bevara sin 

yrkesroll i förhållande till de arbetsuppgifter som ingår. Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnusson och Nilholm (2015) menar att professionell jurisdiktion innebär att 

specialpedagogen har självständighet i att bestämma över de arbetsuppgifter som innefattar 

yrkesrollen.  Vidare menar författarna att jurisdiktion kan ses som ett visst yrke och i detta 

fallet specialpedagog, och hur denne då ställer krav och styr över arbetsuppgifter som innefattar 

rollens arbetsuppgifter. Författarna menar också att begreppet professionell jurisdiktion med 

fördel kan användas för att på ett lättare sätt förstå specialpedagogens yrkesroll i relation till 

det mandat, arbetsuppgifter, samt vilka förutsättningar specialpedagogen har för att utföra 

dessa.   

I denna studie tolkas begreppet jurisdiktion utifrån Abbots (1988)  och Göransson et al. (2015) 

resonemang om att jurisdiktion innebär kopplingen mellan professionen och dennes 

arbetsuppgifter, kampen att upprätthålla sina arbetsuppgifter samt det mandat rollen innefattar.  
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3 Metod 
Kapitlet som följer avser beskriva de metodologiska övervägande som gjorts inför och under 

insamlandet av empirin till studien. Här beskrivs metodval, urval av respondenter, studiens 

genomförande samt bearbetning- och analysmetod. Slutligen redovisas forskningsetiska 

överväganden samt studiens tillförlitlighet och giltighet.   

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Kvalitativ metod 

 

Valet av kvalitativ metod var en självklarhet för vår studie eftersom vi ämnar fördjupa och 

synliggöra specialpedagogens roll i skolutveckling och vilka framgångsfaktorer som gör sig 

synliga för att vara en del av det. Bryman (2011) beskriver fördjupad den kvalitativa metoden 

med egenskaperna att fokus oftast ligger på ord och inte kvantifiering av data. Repstad (2007) 

menar att den kvalitativa metoden handlar om att karaktärisera, samt att framträdande drag och 

egenskaper synliggörs. Den kvalitativa metoden går också mer på djupet än bredden och 

studeras som helhet där processer och särdrag i specifika miljöer lyfts fram. Forskare och 

respondent kommer även närmare varandra i den kvalitativa metoden, samt att respondenterna 

till antalet oftast är färre. I vår studie hade vi få respondenter, men varje intervju hade som syfte 

att gå mer på djupet för att få en bild av specialpedagogens arbete med skolutveckling. Vidare 

beskriver Repstad att arbetsmaterialet i den kvalitativa metoden oftast är text av insamlade data 

medan kvantitativ metod består av tal och siffror och ofta innebär jämförelse i någon form.  

Författaren menar vidare att den kvalitativa metoden är mer flexibel i genomförandet än den 

kvantitativa metoden som behöver ha ett tydligare frågeschema som följs för att få data som 

går att jämföra. Där av föll sig valet naturligt på kvalitativ metod eftersom vi önskade att kunna 

anpassa intervjuguiden i själva genomförandet av intervjun. 

 

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

 

I studien använde vi oss utav en intervjuguide med övergripande teman och intervjuformen var 

av semistrukturerad karaktär. Intervjuguiden (Bilaga 2) arbetades fram med olika teman som 

svarade upp till studiens syfte och frågeställningar. Valet grundar sig i att vi ville skapa en 

avslappnad intervju som resulterade i ett samtal snarare än en strikt intervju, för att på så sätt 

få mer nyanserade och djupare svar. Repstad (2007) menar att den kvalitativa intervjun ska 

vara helhetsorienterad men belyser vikten av att den också har en avgränsning med ett tydligt 

mål. Genom att ha en tydlig referensram kring teman som belyses, samtidigt som forskaren är 

flexibel kring de frågor som ställs finns utrymme för en intervju som är djupare och mer 

innehållsrik. Vi utarbetade därför en intervjuguide kring teman, vilket tillät oss att vara flexibla 

i de frågor och uppföljande frågor som ställdes. Med detta ville vi skapa utrymmer för mer 

djupa och innehållsrika intervjuer. Bryman (2011) menar att i den semistrukturerade intervjun 
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är processen flexibel, att forskaren har en intervjuguide med specifika teman, men att forskaren 

kan använda sin intervjuguide mer flexibelt genom att lägga till eller ta bort frågor. Frågorna 

som finns med i intervjuguiden ska vara av öppen karaktär så att respondenten får möjlighet 

att formulera sina svar utifrån sig själv och utan påverkan av ledande frågor. Intervjuguiden 

som användes i studien utformades med öppna frågor och med stor frihet att utforma sina svar 

och där vi kunde anpassa våra frågor.   

 

3.2 Urval 

 
Studien bygger på ett målinriktat urval. Bryman (2011) skriver att ett målinriktat urval är en 

god strategi inom den kvalitativa forskningen där forskningsfrågor och urval stämmer överens 

med varandra, det vill säga att intervjupersonerna är relevanta för forskningsfrågorna. Genom 

att söka upp utbildade specialpedagoger som har en specialpedagogexamen och som har 

skolutveckling som del av sin tjänst, fick vi fram respondenter som var relevanta utifrån vår 

forskningsfråga. Tillvägagångssättet att få kontakt med specialpedagoger skedde på två olika 

sätt. Vid tillvägagångssätt 1 gjordes ett målinriktat urval utifrån tidigare vetskap. Vid 

tillvägagångssätt 2 fick specialpedagoger frågan om de kunde bidra med namn på andra 

specialpedagoger verksamma i förskolan som de uppfattade arbetar aktivt med skolutveckling. 

Denna typ av urval kallar Bryman för ett snöbollsurval, alltså att den respondent som initialt 

blev kontaktad bidrar med andra respondenter. Alltså var urvalen en kombination av 

målinriktat urval och snöbollsurval. De intervjuade specialpedagogerna är verksamma inom 

två medelstora kommuner i Sverige och har sin anställning som specialpedagog på flera 

förskoleenheter inom ett skolområde. Det gjordes även ett aktivt målinriktat urval av 

respondenter som arbetar i förskolan och exempelvis inte på en central enhet. Sammanlagt 

genomfördes sex intervjuer.  

 

3.2.1 Tillvägagångssätt 1 

 

Efter tidigare Vfu-period i kommunen fanns en förförståelse om de specialpedagoger som hade 

skolutveckling som en del i sitt uppdrag. Första kontakten togs genom mailkontakt där de fick 

frågan om att delta i studien och en kort beskrivning av studiens syfte samt metod beskrevs. 

Mejlet skickades till fyra specialpedagoger varav tre valde att vara med. Två av respondenterna 

hade telefonkontakt vid ett tillfälle, där syftet med studien klargjordes. Via mail avtalades tid 

och plats utifrån respondentens önskemål. Inför intervjuerna skickades ett missivbrev ut till de 

som valde att vara med (Bilaga 1). 
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3.2.2 Tillvägagångssätt 2 

 

Initialt kontaktades en specialpedagog via mail som fick frågan om denne kunde tänka sig att 

medverka i våra intervjuer, denna specialpedagog hade vi kännedom om att den arbetar med 

skolutveckling i sin tjänst. Hos denna specialpedagog ställdes frågan om hen kunde ange andra 

specialpedagoger vars uppdrag innehöll att arbeta med skolutveckling. Vidare kontaktades 

sedan dessa specialpedagoger för deltagande i intervjustudien. Alla respondenter som genom 

mail fick frågan att medverka informerades i mailet om studiens syfte och metod. Sammanlagt 

anmälde tre specialpedagoger att de ville delta i studien. När detta stod klart skickades 

missivbrev (Bilaga 1) och förslag till tid och respondenternas önskemål om plats. 

 

3.3 Genomförande 

 
Alla intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och genomfördes på varje respondents 

arbetsplats och varade i cirka 25–45 minuter. För oss var det viktigt att respondenterna själva 

fick välja en plats där de var trygga och där vi kunde sitta ostört. Repstad (2007) menar att det 

är av stor vikt att det är en plats där respondenten känner sig hemma, då platsen kan ha betydelse 

för hur resultatet av intervjun blir. Alla intervjuer spelades in via röstmemo på Iphone eller 

Ipad. Detta för att säkerställa att all insamlad data kunde gås igenom vid flertalet tillfällen samt 

att respondenternas svar skulle transkriberas ordagrant. Bryman (2011) menar att det är av stor 

vikt att välja en lugn och ostörd miljö, dels för respondentens egen skull, men också för att 

kvaliteten på det inspelade materialet ska bli bra och lätt att lyssna på i efterhand. Författaren 

belyser också vikten av att använda en bra ljudupptagare för att detaljerat kunna analysera sitt 

material. Repstad (2007) anser som Bryman (2011) att det finns många fördelar med att spela 

in sina intervjuer bland annat för att underlätta analysförfarandet. Samtidigt behöver 

intervjuaren ha förståelse för att respondenterna kan tycka det är obekvämt att bli inspelade och 

då riskerar inspelningen istället att bli hämmande. Vi upplevde inte att respondenterna 

påverkades av att bli inspelade men hade det i åtanke att det kunde vara en faktor som 

påverkade resultatet. Alla respondenterna blev informerade om att vi önskade spela in 

intervjuerna i både missivbrevet och via muntlig förfrågan. Alla gav sitt samtycke till att bli 

inspelade.      

Respondenterna blev igen informerade om de forskningsetiska principerna och författarna 

försäkrade sig om att respondenten var införstådd med dessa. Respondenterna informerades 

även om att det insamlade avidentifierade materialet endast finns att tillgå för författarna och 

handledaren för arbetet vid Högskolan Kristianstad, samt att allt insamlat material kasseras när 

arbetet är slutfört. Intervjuerna genomfördes i två medelstora kommuner i Sverige. Tre 

intervjuer genomfördes i varje kommun. Vid intervjutillfället deltog endast en av oss. 

Respondenterna fick inte tillgång till intervjuguiden i förväg eftersom vi ville få fram svar som 

byggde på deras erfarenheter, kunskaper och arbetsuppgifter. Om frågorna funnits att tillgå 

innan intervjun tänker vi att resultatet skulle kunna påverkas eftersom man som respondent kan 

vilja ange korrekta och tillrättalagda svar.  
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Intervjuguiden användes som ett stöd med låg grad av strukturering vid intervjutillfället. Detta 

valet gjordes för att ge respondenterna större möjlighet att samtala fritt, men med ramar. Enligt 

Repstad (2007) skiljer sig inte ett lugnt och förstående samtal i vardagen, ifrån en lyckad 

intervju nämnvärt. Just formen för intervjun var viktig för oss då vi eftersträvade ett så 

avslappnat samtalsklimat som möjligt. Möjligheten för respondenterna att samtala fritt kunde 

ibland innebära utsvävningar i deras berättelser. När respondenternas berättelser kom för långt 

utanför den ram som intervjuguiden avsåg fick vi aktivt återkoppla till det aktuella ämnet.  

 

3.4 Bearbetning- och analysmetod 

 
Efter intervjuerna transkriberades materialet ordagrant i löpande text av den som genomfört 

intervjun. Repstad (2007) samt Kvale och Brinkmann (2014) menar att fördelen med att 

transkribera själv är att man får en fördjupad förståelse av materialet inför analysen. Vid de 

enstaka tillfällen där respondenten helt samtalade utanför vårt ämne valde vi att inte 

transkribera det ordagrant på grund av tidsaspekten. Repstad (2007) menar att det är ett sätt att 

spara tid som istället kan läggas på att analysera och skriva själva rapporten. Att transkribera 

intervjuerna är tidskrävande (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014 och Repstad, 2007) 

vilket vi var medvetna om, men vilket vi ansåg var nödvändigt för tillförlitligheten i studien. 

Den sammanlagda intervjutiden var cirka 3 timmar och 30 minuter och resulterade i 43 sidor 

transkription. Eftersom intervjuerna inte genomfördes ihop var det också värdefullt att 

transkribera ordagrant för gemensam förståelse av det insamlade materialet.  

Analysen gjordes utifrån en hermeneutisk ansats och tolkades därefter utifrån vårt teoretiska 

ramverk. Den hermeneutiska ansatsen valdes eftersom det i vår studie var relevant att få en 

djupare förståelse för respondenternas berättelser. Transkriptionerna lästes först igenom var för 

sig och sedan gicks de igenom gemensamt vid flera tillfällen, för att på så sätt kunna tolka och 

analysera materialet så tillförlitligt och korrekt som möjligt. De teman som var vårt ramverk i 

intervjuguiden blev utgångspunkten i analysen och i själva tolkningsprocessen bearbetades 

texten gemensamt fram och tillbaka mellan helheten i texten och dess delar för att på så sätt 

synliggöra mönster och avvikelser. Under detta moment var det extra viktigt för oss att hela 

tiden ifrågasätta oss själva, om de tolkningarna vi gjorde av texten verkligen byggde på 

respondentens svar och inte på våra egna värderingar.  

En hermeneutisk ansats innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att tolkningar av texter 

studeras. I den hermeneutiska traditionen är begreppen samtal och text centrala där syftet är att 

skapa förståelse för innehållet i texten, vilket i denna studie är transkriberingarna från 

intervjuerna. Repstad (2007) skriver att en hermeneutisk process handlar om att tolka. Att först 

läsa texten i sin helhet och få en uppfattning om dess innehåll för att sedan tolka olika delar för 

att sedan igen skapa förståelse för helheten. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det handlar 

om att ha en ständig process mellan delarna och helheten. Hermeneutiken ser detta som en god 

och inte ond cirkel eftersom pendlandet mellan helhet och delar skapar en djupare förståelse. 

Repstad (2007) menar att det behövs kunskaper inom området för den text som ska bearbetas, 

samt att ha insikt om att dessa kunskaper kan göra att man lägger in sina egna värderingar i 

tolkande av texten istället för att fördjupa sig i det som är textens mening. Ett sätt att undkomma 
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detta är enligt författaren att olika personer kan analysera samma material. Det föreligger också 

en risk att en i tolkningsprocessen enbart ser det som tillsammans bildar en helhet och missar 

det som inte stämmer överens med forskarens syn.  

Som analysverktyg används begrepp ur det teoretiska ramverket som är specialpedagogiskt 

perspektiv, systemteori och professionsteori. För att förstå studiens resultat används de begrepp 

som vi ser som bärande i det teoretiska ramverket. Begreppen är relationellt perspektiv, 

inkludering, proaktivt, reaktivt, nivå och rangsystem, relationer, delar och helhet samt 

jurisdiktion. Under hela bearbetningsfasen har dessa begrepp fungerat som glasögon för att 

förstå och tolka det insamlade materialet.  

Under processen valde vi att ta fram citat som var betydelsefulla och signifikanta för respektive 

tema. Repstad (2007) menar att genom att varva in citat i resultatdelen så får läsaren en 

tydligare bild av respondenternas svar och delar av resultatet blir således lättare att jämföra 

med forskarens tolkning i relation till respondentens svar. De citat i resultatdelen som vi ansåg 

behövde redigeras grammatiskt, har vi varsamt redigerat till ett skriftspråk som gör det enklare 

för läsaren att förstå. Samtidigt har vi varit noga med att inte ändra texten så att innebörden blir 

en annan än den respondenten hade för avsikt att beskriva. Bryman (2011) samt Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det ofta är nödvändigt att redigera citat från ett vardagsspråk till 

ett läsbart skriftspråk eftersom det blir lättare att läsa.  

 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

 
Alla intervjupersoner blev informerade om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2016) 

som nämner fyra huvudkrav att förverkliga vid en forskningsrapport. Informationskravet 

belyser för deltagarna vad studien syftar till, hur undersökningen gått till, vilka vinster som 

finns i att forska kring ämnet, samt att informationskravet tydligt visar på att deltagande är 

frivilligt och att deltagande personer har rätt att avbryta undersökningen. Samtyckeskravet 

innebär att man som intervjuare ska vara tydlig med att deltagandet är frivilligt och skaffa sig 

förståelse för att även deltagarna uppfattat detta. Konfidentialitetskravet innebär att de berörda 

är anonyma och att uppgifterna behandlas och förvaras konfidentiellt så att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att det insamlade avidentifierade materialet endast finns 

att tillgå för författarna och, under arbetet gång med studien, även vår handledare vid   

Högskolan Kristianstad. Samt att det insamlade materialet endast kommer att nyttjas till denna 

studie och ingen annan undersökning. 

Respondenterna fick även information om att ifall de valde att avbryta intervjun tar vi 

gemensam ställning till redan insamlat material samt att respondenterna informerades om att 

det endast är yrkestiteln specialpedagog som används när resultatet redovisas.  

Eftersom några av respondenterna var med och angav potentiella intervjupersoner kunde 

fullständig anonymitet inte garanteras utifrån vilka som deltagit i studien inom gruppen för 

respondenter. Däremot kan man inte i studien utröna vilken specialpedagog som sagt vad 

eftersom allas svar delades in i teman och inte efter person. Detta informerades 
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specialpedagogerna om innan vi träffades för intervju och fick ta ställning till om de fortfarande 

ville delta. Brinkmann och Kvale (2014) belyser konfidentialitet för deltagarna, alltså att 

studiens resultat inte ska kunna härledas till enskild person. Vi har under studiens gång haft ett 

reflekterande öga för att studien genomförs etiskt riktigt och inte utsätter respondenterna för 

obehag.  

 

3.6 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

 
Vi anser att denna studie kan bidra till kunskap och ökad förståelse för specialpedagogens roll 

i skolutveckling. Eftersom det insamlade materialet bearbetats genom ljudupptagning, 

transkription och gemensam tolkning ser vi att resultatet har god tillförlitlighet utifrån den 

studie som gjorts. Stukàt (2011) menar att tillförlitlighet i kvalitativa studier är svårt men 

nödvändigt. Som författare har vi makten över den tolkning som görs av resultatet där vår 

förförståelse skulle kunna påverka den hermeneutiska tolkningsprocessen (Brinkmann & 

Kvale, 2014). Tillförlitligheten skulle kunna ökas som Stukàt (2011) lyfter genom att låta 

någon oberoende ta del av det insamlade materialet och bedöma detta. Genom att vi gemensamt 

väldigt noga analyserade vårt material under flertalet omgångar, och i den processen var 

kritiska och reflekterande till huruvida det var våra egna värderingar som lyste igenom anser 

vi ändå att tillförlitligheten i studien är hög.   

Stukàt (2011) beskriver hur begreppen tillförlitlighet och giltighet vävs ihop i kvalitativa 

studier. Studiens giltighet anser vi vara hög då vårt urval byggde på att hitta de 

specialpedagoger som ansåg sig arbeta med skolutveckling. En större urvalsgrupp skulle öka 

tillförlitligheten ännu mer.  

Studiens generaliserbarhet menar Stukàt (2011) handlar om på vilket sätt studien kan 

generaliseras och anges för vilka resultatet är gällande.   Vi har en medvetenhet kring att studien 

är gjord utifrån en liten urvalsgrupp. Vi tror dock att de framgångsfaktorer som resultatet 

frambringat kan ses ur ett mer generellt perspektiv då urvalsgruppen blir större tillsammans 

med annan forskning.   
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4 Resultat och Analys 
 

Kapitlet avser att beskriva resultatet av de sex intervjuer som utgör studiens empiriska material. 

Efter varje tema följer en analys utifrån vårt teoretiska ramverk. Det insamlade materialet har 

bearbetats efter fyra teman och resultat redovisas utifrån dessa. För att skapa en grund för de 

teman som används i resultatdelen har syfte och frågeställningar utgjort grunden för dessa. De 

teman som valdes är skolutveckling som begrepp, mandat och förutsättningar, genomförande, 

skolutveckling som proaktivt kontra reaktivt arbete. Utifrån varje tema görs en analys i form 

av teoretisk tolkning i direkt anslutning. De framgångsfaktorer som gör sig synliga i resultat 

och analys presenteras i arbetets slutsatser. Inledningsvis beskrivs en kort presentation av 

specialpedagogerna utifrån en gemensam bild av deras utbildning, erfarenhet, organisation 

utifrån antalet avdelningar, kollegor samt antalet förskolechefer specialpedagogen arbetar 

under.   

 

4.1 Specialpedagogernas bakgrund  

 
Respondenterna är alla anställda specialpedagoger med specialpedagogexamen och 

verksamma inom förskolan och vars närmsta chef är förskolechefen. Specialpedagogerna är 

anställda i två olika medelstora kommuner i Sydsverige. Alla respondenterna har tagit sin 

specialpedagogexamen mellan 2004–2015 och har sedan tidigare en grundutbildning som 

förskollärare. Några av respondenterna anger även att de har olika påbyggnadsutbildningar som 

står i relation till arbetet som specialpedagog, exempelvis master i specialpedagogik och kurser 

via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Resultatet visar att hur stort område man 

arbetar på ser väldigt olika ut i form av hur många avdelningar man ansvarar för. Den 

specialpedagog som har minst antal avdelningar arbetar mot 8 avdelningar och den 

specialpedagog som arbetar mot flest avdelningar ansvarar för 28 avdelningar.  De flesta 

respondenterna anger att de inte har en kollega i direkt anslutning till sin arbetsplats, men att 

det finns möjlighet att träffa andra verksamma specialpedagoger genom olika träffar och 

nätverk. Alla respondenterna utom en, som enbart jobbar för en förskolechef, har en huvudchef 

men arbetar för flera förskolechefer. 

 

4.2 Teman  
 

● Skolutveckling som begrepp. Här beskrivs respondenternas definition av begreppet 

skolutveckling.  

 

● Mandat och förutsättningar. Detta tema avser att beskriva respondenternas bild av vad 

de har för mandat att leda och delta i skolutveckling och hur de får mandatet. Temat 

lyfter även vilka professions relaterade förutsättningar som finns för dem att arbeta 
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utifrån ett skolutvecklingsperspektiv och vem som initierar skolutvecklingsarbetet. Här 

beskrivs också specialpedagogens arbetsbeskrivning och dess fokus på skolutveckling.  

 

● Genomförande. Här beskrivs hur respondenternas arbete med skolutveckling 

genomförs. 

  

● Skolutveckling som proaktivt kontra reaktivt arbete. Här synliggörs hur resultatet visar 

att skolutveckling ryms och påverkar i det proaktiva och reaktiva arbetet.  

 

 

4.3 Skolutveckling som begrepp 

 
Respondenterna anger flera olika aspekter på vad som ryms i begreppet skolutveckling. Flera 

av respondenterna använder inte begreppet skolutveckling i sitt arbete utan refererar till 

begreppet verksamhetsutveckling.  

 

När jag jobbade som förskollärare hade jag inte stött på begreppet, men däremot i min 

utbildning. Det begreppet blev väldigt befäst under utbildningstiden. Nu använder jag 

det ordet, men annars säger man verksamhetsutveckling utifrån förskolan 

(Specialpedagog). 

  

Det synsätt som gör sig tydligt hos specialpedagogerna i relation till begreppet skolutveckling 

är att det handlar om något som påverkar och utvecklar hela förskolans verksamhet. Att det är 

insatser som kan ske övergripande, avdelningsvis eller till enstaka pedagoger. 

Specialpedagogerna ger uttryck för att skolutveckling ska generera nya perspektiv hos 

pedagogerna, samt att fokus i skolutveckling ska vara kontexten. Skolutveckling beskrivs även 

av flera av respondenterna som en pågående process. 

 

Det är för mig en pågående process i förskolan som hela tiden finns, alltså det är inget 

som stannar av utan det är något som finns med hela tiden (Specialpedagog). 

   

För att skolutveckling ska generera utveckling ska det finnas tydligt syfte och mål. 

Skolutveckling ställs även i relation till det handledningsuppdrag som specialpedagogen har då 

några av respondenterna menar att utveckling sker på organisationsnivå genom handledning.  

 

Då tänker jag så här att skolutveckling är ju också den handledning som man har för 

att där pratar man ju också övergripande frågor på organisationsnivå och då kan ju 

det innebära en utveckling för förskolan om man då säger som skolutveckling 

(Specialpedagog). 
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Även begreppet inkludering nämns som ett perspektiv att arbeta med i skolutveckling. 

Resultatet visar också att en av respondenterna anger att hen är osäker på begreppet 

skolutveckling men att det för hen handlar om att arbeta främjande och utvecklande, samt att 

specialpedagogen har stor roll i detta arbete.  

 

4.3.1 Analys av skolutveckling som begrepp 

 

Begreppet skolutveckling och verksamhetsutveckling tolkar vi som begrepp med samma 

innebörd. Resultatet visar att skolutveckling inte är ett självklart begrepp utan andra begrepp 

som verksamhetsutveckling förekommer. Dessa begrepp tolkar vi som synonyma med 

varandra utifrån de sammanhang resultatet visar att specialpedagogerna berättar i intervjuerna 

om. I samtalen om begreppet skolutveckling gör sig ett specialpedagogiskt perspektiv tydligt 

då alla respondenter för resonemang om att det handlar om något som sker i hela organisationen 

och med fokus på kontexten i förskolan. Specialpedagogiken står för den relationella 

förståelsen för svårigheter, att svårigheter uppstår i mötet med kontexten. Det 

specialpedagogiska begreppet inkludering gör sig även synligt i intervjuerna med 

specialpedagogerna och verkar som en del av arbetet med skolutveckling. Även det 

systemteoretiska perspektivet gör sig synligt i de beskrivningar som specialpedagogerna ger av 

skolutveckling. Resultatet visar att skolutveckling sker på olika nivåer i förskolans organisation 

såsom övergripande, avdelningsvis eller till enskild pedagog. Det systemteoretiska 

perspektivet lyfter fram vikten av interaktion mellan systemets olika delar vilket korrelerar med 

den bild respondenterna ger av var skolutveckling sker. Att specialpedagog och arbetslag i 

förskolan kan ses som olika nivåer av ett system som interagerar med varandra för att skapa 

som flera av respondenterna säger utveckling för hela verksamheten. Det är i gränserna mellan 

nivåerna som saker sker. Denna tanke om att det är i gränser som sakerna sker kan relateras till 

den handledning som lyfts som exempel på hur skolutveckling sker. Att det är när 

specialpedagog och arbetslag möts, i exempelvis handledning mellan sina nivåer som relation 

uppstår och perspektiv lyfts och vidgas för att optimera verksamheten.  

 

4.4 Mandat och förutsättningar 

 
Alla respondenterna kopplar sitt mandat att utföra skolutveckling till förskolechefen. Mandatet 

står i relation till hur förskolechefen upplever det behov som specialpedagogen 

uttrycker.  Nästan alla respondenter beskriver att de har väldigt starkt mandat och att deras 

förskolechefer har förtroende för dem och att de är inlyssnande. En specialpedagog uttrycker 

att förskolechefen behöver ha kunskaper kring vad du kan och ha förtroende för din kompetens 

annars riskerar det att bli mer på individnivå eftersom förskolechefen då inte ser dig som 

delaktig i utvecklingsfrågor och specialpedagogens koppling till dessa.  
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Kommer man ut som specialpedagog och inte har förutsättningarna kan du inte göra 

något, du måste ha chefen med dig det är jätteviktigt. Jag tänker intervjua chefen i din 

egna intervju för att veta vad de vill ha när man ska välja jobb (Specialpedagog). 

 

Ja det har jag… men inte eget mandat ibland så kan man få det ganska lätt och ibland så 

får det övertygas ganska mycket. Övertyga chefen varför jag tänker så och varför jag 

tänker så eller så, jag känner ändå att jag har stort förtroende för mina chefer det har jag 

stort förtroende och jag blir lyssnad på det tycker jag (Specialpedagog). 

 

Flera av respondenterna lyfter de erfarenheter och kompetenser som de besitter, att tillgången 

till mandatet byggs upp genom de färdigheter och förmågor som de förvärvat sig över tid. Flera 

av respondenterna uttrycker att tillgången till mandatet ligger i ens förmåga att vara tydligt i 

vad man vill med sin roll som specialpedagog.  

 

Jag tror att jag har ett stort mandat på grund av min bakgrund, jag besitter mycket kunskap 

och det kan man inte komma ifrån. Kunskap är makt och det märker jag när jag möter 

personer. Det handlar såklart också om att jag har varit tydlig i hur jag vill jobba, men i 

grunden handlar det om den kunskap jag har (Specialpedagog). 

 

Några respondenter berättar att man måste vara stark och veta vad man vill och vara tydlig med 

sina visioner.  

 

Jag tänker att det gäller att vara rätt så stark i hur man tänker, hur man tror kring de idéer 

man har och om mina visioner för vad jag kan göra då gäller det att vara rätt så stark 

(Specialpedagog). 

 

En annan respondent menar att man i relation till kunskap om sitt eget uppdrag också behöver 

få tid i verksamheterna, att en förutsättning för att kunna leda skolutveckling är att pedagogerna 

i förskolan har inplanerad tid där de har möjlighet att träffa en specialpedagog. En respondent 

berättar även att hen har mandatet att tillsammans med förskolechefen verka för att vissa 

områden prioriteras och att förskolechefen sedan avsätter tid för specialpedagogen att arbeta 

med skolutveckling inom detta prioriterade område. Resultat visar också att möjligheten att 

systematiskt arbeta med skolutveckling verksamhetsnära står i relation till hur stort fält man 

arbetar på, ju färre avdelningar desto större möjlighet att ingå i förskolans verksamhet. 

 

Jag vill ju vara en del av verksamheten, jag vill inte vara någon som är utanför utan 

vill vara med. Men det är ju också min svårighet eftersom jag jobbar över fyra områden 

[...] i något område är jag mer med i snurret i verksamheten om man säger så. Det finns 

inte någon möjlighet för mig att vara inne så i alla, det finns inte det, så även om 

ambitionen finns där så inser jag att det inte går, jag räcker inte till där 

(Specialpedagog).  
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Resultatet visar även att hur specialpedagogens arbete blir utformat står i relation till vilken 

kunskap förskolechefen har inom det specialpedagogiska fältet och rollen som specialpedagog.  

 

Min närmaste chef har en väldig stor kunskap kring specialpedagogens roll och kring 

utbildningen och min kompetens och hon visste direkt hur hon skulle använda mig. Det 

var inte det här med att jag skulle gå till enskilda barn utan jag skulle jobba främjande 

(Specialpedagog).  

 

När respondenterna gör beskrivningar kring sin arbetsbeskrivning ser det olika ut. Någon saknar 

helt arbetsbeskrivning, några säger att det på något sätt finns formulerat hur de ska arbeta med 

skolutveckling men att de inte vet riktigt hur det ser ut, medan någon själv har varit med och 

skapat sin egen arbetsbeskrivning.  

 

Kunskapen kring min roll som specialpedagog var inte lika stor hos alla mina chefer 

när jag anställdes. De ville gärna ha en specialpedagog, men visste väl inte riktigt hur 

de skulle använda mig. Så när jag fick min tjänst gjorde jag min egen arbetsbeskrivning 

utifrån ansökan och presenterade den för dem (Specialpedagog).  

 

En av specialpedagogerna nämner att hur förskolechefen pratar om en och ens arbete också har 

betydelse för vilket mandat man får i hela verksamheten.  

 

4.4.1 Analys av mandat och förutsättningar 

 

Resultatet visar att de specialpedagoger som ingår i studien har starkt mandat i 

skolutvecklingsfrågor. De kopplar det starka mandatet till de professionsrelaterade 

förutsättningar de får av sin/sina förskolechef/er och att den relationen däremellan har stor 

betydelse. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där en organisation kan ses utifrån nivåer 

kopplade till rangsystem och där de övre nivåerna styr de lägre för att skapa ordning, blir då 

relationen mellan förskolechefen och specialpedagogens roll viktig för helheten i 

organisationen utifrån ett skolutvecklingsperspektiv, där den övre nivån ofta har mandat att 

fatta beslut över den lägre.  

Vidare blir tidigare erfarenheter, kompetenser, tidigare studier och kunskaper inom området en 

avgörande faktor för mandatet, där dessa faktorer skulle kunna ses som delar ur ett 

helhetsperspektiv för att tydligare kunna verka i skolutveckling ur ett systemteoretiskt 

perspektiv.  

Resultatet visar också att framgångsfaktorer för specialpedagogens roll och mandat kopplat till 

skolutveckling ligger i huruvida förskolechefen är insatt i det specialpedagogiska fältet och i 

specialpedagogens arbetsuppgifter utifrån examensordningen. När beslut som tas med visst 

avstånd från den nivån där det gäller så kan dessa beslut legitimeras dels genom att personer 

som har mandatet att fatta beslut intresserar sig för den enskilda nivåns personer och skaffar 

sig kunskap om deras område, alltså att tillhörigheten till en nivå inte skapar ett hinder för att 
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befinna sig på en annan nivå för att skapa förståelse för hela systemet eller organisationen. I 

relation till professionsteorin där det första och övergripande systemet är det system som 

exempelvis påverkar yrkesrollen i form av samhällets statliga beslut som exempelvis 

högskoleförordningen, styrdokument samt lagar skulle detta kunna ses som en grundstomme i 

hur väl förskolechefen kan bli insatt i specialpedagogens roll i skolutveckling och således då 

får mandat att leda inom detta fält.  

Det tycks också ligga ett egenansvar hos den enskilda specialpedagogen, där mandat och 

professionsrelaterade förutsättningar kopplas till hur och på vilket sätt specialpedagogen själv 

talar om hur denne vill och ska verka inom fältet för skolutveckling. Professionell jurisdiktion 

är ett begrepp som innefattar kopplingen mellan själva professionen och dennes arbete, samt  

kampen om att upprätthålla sina arbetsuppgifter och de mandat rollen innefattar. Inflytande, 

makt och på vilket sätt professionens akademiska kunskaper används är relaterat i vilken grad 

personen kan bevara sin yrkesroll och då i förhållande till de arbetsuppgifter som ingår. 

Professionell jurisdiktion innebär då att specialpedagogen har självständighet i att bestämma 

över de arbetsuppgifter som innefattar yrkesrollen. Inom det specialpedagogiska fältet i relation 

till skolutveckling tycks den professionella jurisdiktionen och förmågan att själv kunna 

uttrycka sina kunskaper inom detta område vara viktigt och välbehövligt för mandatet och 

förutsättningarna för att vara delaktig och leda skolutveckling. Vidare skulle detta också kunna 

ses som problematiskt då arbetsbeskrivningen för specialpedagogerna ser väldigt varierande 

ut, är helt avsaknad eller har fått bearbetats och skapats själv.    

Andra faktorer för förutsättningar som har betydelse för att leda skolutveckling visar att det är 

kopplat till antalet avdelningar, organisatoriska förutsättningar, som exempelvis avsatt tid på 

planering för handledning, och på vilket sätt förskolechefen pratar om specialpedagogens roll 

och dennes betydelse för verksamheten. Vilket alla står i relation till förskolechefens 

prioriteringar och kunskaper inom området och som kan tolkas utifrån både systemteori och 

professionsteori. Både systemteori och professionsteori visar på hur den som verkar över en i 

förskolans organisation har stor påverkan på hur exempelvis skolutveckling genomförs. Vilket 

vidare kan tolkas att förskolechefen dels har ansvar för hur specialpedagogens arbete initieras 

men också för hur den specialpedagogiska verksamheten får verka i hela systemet eller 

organisationen.  

 

4.5 Genomförande 

 
Specialpedagogernas beskrivningar tyder på en stor variation i hur skolutveckling kan 

genomföras. Att de insatser som genomförs både kommer från behov i verksamheten, behov 

som specialpedagogen ser samt olika insatser som initieras från högre nivå. Handledning lyfts 

som ett verktyg där specialpedagogen aktivt arbetar med skolutveckling. 

 

Handledning är liksom A och O, där möter man alla pedagogerna (Specialpedagog).  
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En av specialpedagogerna nämner sin roll som samtalsledare i det kollegiala lärandet, men 

också som samtalspartner i exempelvis det direkta mötet i verksamheten. En specialpedagog 

lyfter vikten av att finnas verksamhetsnära för att kunna fungera som ett bollplank till 

pedagogerna när behov uppstår.  

 

Jag är ute på varje förskola en dag i veckan och där finns jag då tillgänglig. Då blir 

det mycket spontanhandledning och jag lär känna barn och träffar vårdnadshavare. 

Man kommer in på ett helt annat sätt och sedan har jag små ärenden, men de upplever 

jag inte är lika många för att jag är ute en hel del i verksamheterna (Specialpedagog).  

 

Flera av specialpedagogerna ges även möjlighet att leda inspirationsdagar, föreläsningar och 

utbildningstillfällen. De anger exempel att de utbildar i Tecken som alternativ kommunikation 

(TAKK), tidiga insatser, tal och språk, läsecirklar och Martemeo. En specialpedagog berättar 

att hen arbetar verksamhetsnära, men samtidigt har en övergripande roll vilket ger hen ett 

helikopterperspektiv som i sin tur kan leda skolutvecklingsarbete. Några av 

specialpedagogerna berättar även att ett sätt att driva skolutvecklingen är genom de 

systematiska träffarna med förskolecheferna. Här diskuteras nuläge, utvecklingsbehov och de 

insatser som planeras. Specialpedagogerna beskriver detta som något som sker på 

organisationsnivå och som sedan leder till skolutveckling på enskilda förskolor. En av 

specialpedagogerna beskriver även att hen ibland leder skolutveckling tillsammans med 

förskolechefen och att hen i forum där förskolecheferna saknar kunskap behöver ta ett större 

ansvar. Flera av specialpedagogerna har en aktiv roll där hen både leder och är delaktig i det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna. Vissa av dem är också delaktig i och är med och 

sammanställer den årliga verksamhetsrapporten tillsammans med respektive chef.   

 

Egentligen tycker jag att det kommer in nästan alltid, alltså skolutveckling är ju det 

man gör hela tiden. Sen kan det ju vara på organisationsnivå eller på gruppnivå 

men det sker ändå ett led i utvecklingen för förskolan vill jag tro (Specialpedagog). 

 

Någon specialpedagog nämner nätverk där fler olika professioner ingår såsom pedagoger, 

specialpedagoger, psykologer, förskolechefer och personal från Barnavårdscentralen (BVC) 

samt förebyggande enheten från Socialförvaltningen. En av specialpedagogerna uttrycker att 

det är viktigt att det finns en tydlig process kring mötesstrukturer för att det ska generera 

skolutveckling och inte bara vara ett forum som bara är. Här har specialpedagogen en viktig 

roll att skapa dessa ramar. 

 

4.5.1 Analys av genomförande 

 

I arbetet med skolutveckling visar resultatet att det är ett område som inte är helt lätt att 

definiera och avgränsa. Specialpedagogerna arbetar med skolutveckling dels utifrån behov i 

verksamheten samt utifrån andra insatser som initieras från högre nivå. Utifrån systemteorin 
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skulle detta kunna ses som att när skolutveckling initieras i högre nivåer i systemet, blir insikten 

inom den verksamheten som påverkas och således ska arbeta med det viktigt.  

I arbetet med skolutveckling visar resultatet att samverkan mellan olika professioner, både 

inom och utanför organisationen, tycks vara en del i hur skolutveckling både planeras och 

genomförs. I ett systemteoretiskt- och professionsteoretiskt perspektiv skulle detta kunna tolkas 

som att vi alla ingår i ett system av nivåer som således är ömsesidigt beroende av varandra och 

sker förändringar inom någon nivå påverkar det de andra nivåerna. I en helhet synliggörs 

helhetsegenskaper som byggs av de olika delarna i systemet men som delarna var för sig inte 

besitter, vilket kan tolkas som att samverkan är förutsättningar för utveckling i ett 

helhetsperspektiv.  

Det systematiska kvalitetsarbetet är något som många av specialpedagogerna på ett eller annat 

sätt är involverad i. Här kan specialpedagogens medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet 

ses som ett perspektivvidgande synsätt där ett relationellt perspektiv gör sig gällande och där 

alla barn ges möjlighet att lära och utveckla utifrån sina förutsättningar och behov i en 

inkluderande kontext. Att specialpedagogens förmåga att vidga perspektiv kring just 

gemenskap, delaktighet och likvärdighet som i sig bygger inkluderande kontexter får ske 

systematiskt och över tid.  

 

4.6 Skolutveckling som proaktivt kontra reaktivt arbete 

 
Resultatet visar att specialpedagogerna generellt inte kan ange en säker gräns kring vad som är 

proaktivt arbete och vad som är reaktivt arbete.  

 

Där skulle man vilja att utveckling stod för en högre procent än vad den gör men det 

beror också på att man inte får till dem här generella insatserna. Alltså att man måste 

ta någon form av beslut vad som är förebyggande och vad som är åtgärdande 

(Specialpedagog).  

 

Specialpedagogerna visar på att deras arbete som vid en första anblick kan ses som åtgärdande 

på sikt blir skolutveckling för verksamheten. Att något som först bygger på ett behov hos en 

individ görs till en insats på organisationsnivå och kommer alla barn till gagn. Att den nya 

kunskapen inte stannar hos barnet utan blir ett specialpedagogiskt förhållningssätt som finns i 

verksamheten.  

 

Jag tänker såhär att alla de här insatserna blir ju förebyggande på det viset att det ger 

pedagogerna mer kunskap hur de kan möta barnen. Att man hjälper dem att se olika 

lärprocesser att man ger dem nya redskap att möta barnen som gör att färre barn anses 

vara i särskilt behov. Sen kan man ändå trots att man har som jag då jobbat här i många 

år  och kan tycka att det där har vi tagit några gånger nu och borde kunna nu så vill 

jag nog säga att generellt så har vissa svårt att generalisera kunskap och det kan jag 

se är en sak som gör att trots att man jobbar med en problematik kring ett eller flera 

barn och det är ju förebyggande för de barn som kommer sen [..] ibland är vi lite som 

en garant för att de gör rätt […] ibland kan jag säga att ni vet ju hur ni ska möta det 
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här barnet [...] det är nog lite att då står jag för att man inte missar något 

(Specialpedagog).  

 

Flera av specialpedagogerna pratar om själva basen i verksamheten som handlar om att arbeta 

med värdegrundsfrågor, hälsa och tillgängliga lärmiljöer i förebyggande syfte, att de då skapar 

långsiktiga förutsättningar för barnen. Några av specialpedagogerna nämner en 

utbildningsinsats som handlar om tidiga insatser. Här görs alla pedagoger medvetna om själva 

processen när de upplever att de behöver stöd i sin verksamhet. Utbildningen ger även en grund 

inom det specialpedagogiska fältet kring exempelvis relationellt och kategoriskt perspektiv, 

“Barn är inte, de blir.” (Specialpedagog). En av specialpedagogerna anser sig arbeta mestadels 

förebyggande och främjande och känner inte igen sig i rollen som den som släcker bränder, 

utan att verksamheten har en bas som kan återkopplas till. Genom olika typer av proaktiva 

insatser så anser respondenten att även de reaktiva insatserna gör att man har en gemensam bas 

att utgå ifrån och det gör att man har ett djupare och förfinat samtal istället. Specialpedagogen 

menar att arbetet med basen är något som sker i ständiga processer och fram och tillbaka, 

eftersom organisationen är rörlig behöver man repetera insatser som görs så att alla i 

verksamheten står för samma förståelse. En annan specialpedagog säger att det är viktigt att få 

vara en del av organisationen och inte någon som bara kommer och gör en punktinsats och 

släpper ner kunskap i verksamheten. Respondenten berättar även om vikten att kunskap är i 

rörelse och ständigt pågående, att kunskaper vi redan har behöver förfinas och implementera 

så att den passar i ens verksamhet. Att kunskap inte är en avcheckningslista utan något ständigt 

pågående som är viktigt att hålla i för att det ska bli en del av verksamheten. En av 

specialpedagogerna menar att det är viktigt att omfamna de behov som finns i de reaktiva 

insatserna för att det inte ska vara just en reaktiv insats enbart utan även leda till skolutveckling.  

 

Jag tänker att ett från början åtgärdande uppdrag kan vara skolutveckling, men att det 

har helt och hållet att göra hur åtgärderna utformas. Så det är ju speglat av den 

organisation vi jobbar i och på vilket sätt vi jobbar med skolutveckling, på något sätt 

hänger det ihop (Specialpedagog).  

 

Flera specialpedagoger berättar om hur skolutveckling äger rum även om insatserna till en 

början kan ses som åtgärdande, att det handlar om hur de åtgärdande insatserna utformas. En 

specialpedagog sätter även de åtgärdande insatserna i relation till att de uppstår när det inte 

finns utrymme för de generella insatserna eller när de generella insatserna faktiskt inte leder 

till utveckling. Specialpedagogerna berättar också om hur ny kunskap som implementeras i 

verksamheten stannar i verksamheten så länge de upplever att ett barn har detta behov. Sluta 

barnet på förskolan, slutar verktyget att användas. En specialpedagog uttrycker det som att 

vissa saker inte kan vara frivilligt i verksamheten utan för att få en likvärdig förskola behöver 

arbetslagen jobba med vissa saker.  
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4.6.1 Analys av skolutveckling som proaktivt kontra reaktivt arbete 

 

Resultatet visar inte att det finns en tydlig gränsdragning kring vad som anses vara proaktivt 

och reaktivt arbete utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Däremot lyfts en tanke kring ett 

behov att definiera insatserna som proaktiva eller reaktiva. Gränsdragningen kring vad som är 

proaktivt och reaktivt har också att göra med den tolkning och på vilket vis en insats tas om 

hand om och ses i en längre process. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, att se hur saker 

kan påverka utifrån sin uppkomst och då skapar en arena för skolutveckling. Ett relationellt 

perspektiv och ett inkluderande tänk är ett sätt att förebygga barriärer och att se 

specialpedagogiken i symbios med den generella pedagogiken. Utifrån resonemang om att 

förebygga barriärer kan gränsen mellan proaktivt och reaktivt arbete vara tydlig men kan även 

kopplas till resonemanget i resultatet som visar att begreppet att förebygga kan finnas och 

tolkas i flera perspektiv. Resultatet visar att specialpedagogerna hänvisar skolutveckling till 

något som är ständigt pågående, något som sker på organisations- och gruppnivå samt att det 

som sker i skolutveckling ska komma alla barn till gagn. Dessa resonemang kan vi koppla till 

inkluderingsbegreppet som står för att skapa likvärdighet, delaktighet och gemenskap utifrån 

variationen av barn.  

 

4.7 Slutsatser  

 
Följande slutsatser görs utifrån studiens resultat och analys i relation till de forskningsfrågor 

som studien vilar på.  

Begreppet skolutveckling är inte ett givet begrepp att använda. Även om olika begrepp används 

i olika verksamheter tycks specialpedagogerna definiera begreppet skolutveckling på ett 

likartat sätt. I samtalen om definitionen av begreppet skolutveckling synliggörs ett 

specialpedagogiskt perspektiv då begreppen relationell förståelse och inkludering kan tolkas in 

i respondenternas beskrivningar. Flera av specialpedagogerna beskriver skolutveckling som en 

pågående process, något som påverkar och utvecklar förskolans verksamhet. Att 

skolutveckling sker på olika nivåer som övergripande, avdelningsvis eller med enskild 

pedagog. I dessa resonemang synliggörs det systemteoretiska perspektivet på en organisation, 

nämligen att samverkan mellan olika system skapar utveckling för hela verksamheten. Ett 

verktyg för samverkan mellan nivåerna är den handledning som sker i mötet mellan 

specialpedagog och pedagog.   

Alla respondenter kopplar sitt mandat och sina professionsrelaterade förutsättningar att 

genomföra skolutveckling till förskolechefen. Nästan alla respondenter upplever att de har ett 

starkt mandat att genomföra skolutveckling. Tre tydliga framgångsfaktorer, som gör sig synliga 

i resultatet och som innebär att specialpedagogen får mandat att genomföra skolutveckling 

handlar om förskolechefens kunskaper kring specialpedagogens roll, specialpedagogens 

tidigare erfarenheter och kompetenser samt att specialpedagogen själv har förmågan att vara 

tydlig med vad man vill med sin roll. Det är just dessa framgångsfaktorer som bland annat 

skapar professionell jurisdiktion. Systemteorin kopplar ihop organisationens nivåer med 

rangsystem. Vilket gör att relationen mellan förskolechef och specialpedagog är av stor 
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betydelse eftersom den övre nivån har mandat att fatta beslut över den lägre. Professionell 

jurisdiktion innebär att specialpedagogen har mandat att forma sina arbetsuppgifter. Därav 

krävs förmåga att kunna uttrycka sina kunskaper inom det specialpedagogiska området. En 

förskolechef måste också ha förmågan att som systemteorin uttrycker det, skapa förståelse för 

en organisations olika delar.  

En annan slutsats att dra kring möjligheten att systematiskt arbeta med skolutveckling är att 

storleken på det området specialpedagogen är kopplad till och antalet avdelningar inte är för 

stort eller för många. Inom systemteorin menar man att det som sker på en nivå även påverkar 

alla andra nivåer i organisationen vilket betyder att samverkan i hela den organisation man 

verkar i är av betydelse. Vi kan också dra slutsatsen att det inte finns någon säker gräns på vad 

som är proaktivt respektive reaktivt arbete. Att något anses som proaktivt handlar inte om när 

insatsen initieras utan hur de behov som uppkommer processas och sedan leder till utveckling 

som kan verka proaktivt. Som det beskrivs utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, att 

specialpedagogiken och den vanliga pedagogiken verkar i symbios. Inom arbetet med 

skolutveckling ser specialpedagogerna att arbetsuppgifter som handlar om inkludering och 

handledning ingår. Att arbeta med skolutveckling innebär dels att arbeta med behov som 

uppstår i den befintliga förskoleverksamheten samt exempelvis med utbildningsinsatser som 

initieras uppifrån. Exempel på skolutveckling som identifieras i resultatet är handledning, 

föreläsningar, inspirationsdagar, utbildningstillfällen, samtalsledare i det kollegiala och det 

systematiska kvalitetsarbetet. Skolutveckling som ska verka för en relationell förståelse för de 

svårigheter barn kan hamna i.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

 
Vi vill börja vår diskussionsdel med att belysa att det varit en svårighet att hitta forskning där 

skolutveckling relateras till ett förskoleperspektiv. Detta innefattar såväl nationell som 

internationell forskning. Forskning kring förskolan finnas att tillgå men tycks ofta utgå från ett 

barnperspektiv och inte i lika stor utsträckning ur ett specialpedagogiskt perspektiv med fokus 

på organisationsnivå. Behovet tycks vara stort att lyfta frågor som synliggör specialpedagogens 

roll i förskolan i relation till skolutvecklingskompetensen. Även när vi blickar mot exempelvis 

styrdokument blir rollen som specialpedagog inte omnämnd samt att några av respondenterna 

vittnar om att de faktiskt saknar en tydlig eller saknar helt en arbetsbeskrivning som preciserar 

rollen. Vi tänker oss att när det med tiden frambringas mer forskning i relation till förskolan 

och specialpedagogens uppdrag stärks och preciserar specialpedagogens roll.  

Skolutveckling är komplext, även skolutvecklingsbegreppet i sig är komplext. Forskning visar 

att som Berg och Scherp (2003) och Håkansson och Sundberg (2016) lyfter att begreppet 

skolutveckling har olika innebörder, men skulle kunna ses som ett generellt begrepp och att 

den gemensamma faktorn är verksamhetens kvalitetsförbättring. För oss blir det komplext dels 

för att begreppet skolutveckling inte verkar vara allmänt känt inom förskolan samt för 

otydligheten vad det faktiskt innebär att arbeta med skolutveckling som specialpedagog 

(Skolinspektionen, 2012). Även resultatet i studien visar att begreppet skolutveckling inte alltid 

är det gemensamma begreppet utan även begrepp som verksamhetsutveckling används. Vår 

tanke är att vad man väljer att benämna det med inom en organisation har mindre betydelse än 

den gemensamma förståelsen för vad begreppet innebär. Berg och Scherp (2003) menar att 

skolutveckling är pågående processer i vardagsarbetet vilket även synliggörs i resultatet där 

respondenterna menar att skolutveckling är en pågående process och något som ska finnas med 

hela tiden. Frågan vi ställer oss är om alla insatser utifrån ett skolutvecklingsperspektiv leder 

till utveckling. Bara för att en insats sker tror inte vi att det alltid betyder utveckling för 

verksamheten.  

Ahrenfeldt (2016) menar att ett tydligt mål är en grundpelare för utveckling och en förutsättning 

för att utveckling ska ske. Även en av respondenterna förtydligar vikten av att det skapas 

tydliga mål och att syftet tydliggörs med utvecklingsinsatsen. När det kommer till ett väl 

formulerat syfte och mål tror vi att detta alltid är av vikt, men av större vikt när en 

utvecklingsinsats initieras uppifrån, exempelvis på förvaltningsnivå. Detta eftersom behovet 

inte uppkommer från en upplevd känsla eller behov i direkt anknytning till verksamheten. 

Vidare ställer vi oss frågan vilken typ av skolutveckling som ger störst verkan? När den 

kommer uppifrån eller från den befintliga verksamheten? Forskning visar att de 

utvecklingsinsatser som sker mer verksamhetsnära ger större verkan, Scherp och Scherp (2007) 

skriver att de bästa förutsättningarna för skolutveckling är när det kommer inifrån 

verksamheten själv. Dock visar forskning att insatser som kommer utifrån verksamheten och 

som knyter an till den befintliga verksamhetens behov får goda resultat. Här ser vi att 

specialpedagogen har en viktig roll att motivera och skapa förutsättningar tillsammans med 



 

37 

 

förskolechefen för att knyta an en utbildningsinsats till den befintliga verksamheten.  

Förskolechefen sitter på mandatet att organisera, leda och fördela arbetet medan 

specialpedagogen har kompetens att arbeta skolutvecklande. Resultatet visar att 

respondenterna ser en stark koppling mellan hur förskolechefen ser på specialpedagogens 

uppdrag och möjligheten att få mandat att leda och vara delaktig i skolutveckling. von Ahlefeld 

Nisser (2014) menar att det är av vikt att specialpedagogens mandat i kvalificerade samtal 

tydliggörs och forum för samtal med ledningen i organisationsfrågor är av vikt i det proaktiva 

arbetet utifrån ett likvärdighetsperspektiv.  

Gjems (1997) menar att relationen är viktig för hela organisationen och dess utveckling, vilket 

vi tolkar som att relationen mellan specialpedagogen och förskolechefen är viktig. Resultatet 

visar att relationen mellan specialpedagog och förskolechef är viktig, samtidigt som det också 

visar att ju större kunskap förskolechefen har inom det specialpedagogiska fältet, ju större blir 

möjligheten att som specialpedagog få mandat i skolutvecklingsfrågor. Öquist (2018) menar 

att det är viktigt att ha förståelse för en organisations alla delar för att de beslut som tas ska 

legitimeras. Vilket för oss betyder att förskolechefens kännedom om specialpedagogens 

uppdrag blir direkt avgörande för hur det specialpedagogiska fältet organiseras. Om vårt arbete 

blev tydligare utifrån det som man inom professionsteorin kallar för det övergripande systemet 

(Abbot, 1988) i exempelvis examensordning, styrdokument och lagar skulle det kunna vara en 

stor del i att förskolechefen tillägnade sig mer kunskap och medvetenhet om uppdraget. 

Resultatet visar tydligt att just förskolechefens kunskap om det specialpedagogiska uppdraget 

är en av de främsta framgångsfaktorerna för att specialpedagogen ska få arbeta inom sin 

jurisdiktion. Resultatet visar även en koppling mellan hur förskolechefens kompetens kring 

specialpedagogens uppdrag kan vara avgörande för vilken nivå olika insatser hamnar på. 

Respondenten menar att okunskap kring uppdraget tenderar att insatser mer blir på individnivå 

eftersom förskolechefen inte ser specialpedagogen som delaktig i utvecklingsfrågor. Vi tänker 

att ansvaret kring hur specialpedagogiken organiseras inte enbart är begränsat till 

förskolechefen, utan du måste även själv som specialpedagog ta makten över din profession 

och synliggöra de kompetenser och arbetsuppgifter som tillhör en specialpedagog. Här tror vi 

att den relation och kommunikation som finns mellan förskolechef och specialpedagog 

verkligen behöver bygga på ett ömsesidigt förtroende. Får man denna relation att fungera ser 

vi det som en grundläggande framgångsfaktor i skolutvecklingsarbetet.  

Ahlberg (2015) skriver att specialpedagogen inte har så stort inflytande i 

organisationsutveckling och skulle kunna användas mer i detta arbete. Vidare menar Ahlberg 

att detta står i relation till att rollen som specialpedagog behöver förtydligas. Systemteorin 

lyfter vikten av att ha förståelse för en organisations olika delar (Öquist, 2018). Vi kan se det 

som en relativt komplex uppgift när det kommer till specialpedagogens uppdrag. Först och 

främst för att specialpedagogen inte äger det specialpedagogiska fältet utan det räcker att anses 

ha specialpedagogisk kompetens för att beträda fältet. Specialpedagogen och dess kompetenser 

omnämns inte heller i styrdokument och lagar vilket minskar legitimiteten för uppdraget. Så 

därför blir det kanske inte heller så konstigt att det hos förskolechefer kan saknas kunskap om 

specialpedagogens kompetens.  

Resultatet ger en bild av vikten att vara tydlig om vad man vill med sin roll som specialpedagog, 

även om man har bilden klart för sig visar resultatet att du som specialpedagog behöver vara 
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stark och våga föra fram vad den specialpedagogiska rollen står för. Det här med att ha modet 

att föra fram vad ens roll står för tror vi hänger ihop med om det finns en tydlig 

arbetsbeskrivning för specialpedagogen. Resultatet visar att det är väldigt varierande kring 

specialpedagogernas arbetsbeskrivning. Någon saknar arbetsbeskrivning, någon vet inte vad 

det riktigt står i den och någon har skapat sin egen arbetsbeskrivning. Resultatet ger ingen 

tydlig bild av att en arbetsbeskrivning är en framgångsfaktor eller inte. Vi tror att en 

arbetsbeskrivning skulle tydliggöra om det grundades i examensordning för specialpedagoger 

(SFS 2017:1111) eftersom då skulle en specialpedagogs olika kompetensområden synliggöras.  

Vidare visar resultatet att mandatet kopplas till de kompetenser och erfarenheter som 

specialpedagogen har sedan tidigare, att tillgång till mandatet inte enbart beror på den 

specialpedagogiska utbildningen utan även hänger ihop med tidigare erfarenheter och annan 

utbildning. Även om all kunskap man har förvärvat sig såklart alltid är av betydelse ser vi att 

det är av stor vikt att den specialpedagogiska utbildningen är det som främst ska fungera som 

en framgångsfaktor för att få mandat. Brante (2009) menar att den vetenskapliga utbildning 

man skaffar sig som ger ett examensbevis är det som är av störst betydelse för att en ska få 

tillgång till en professions jurisdiktion. Resultatet visar även att en framgångsfaktor för att 

genomföra arbetet med skolutveckling är att inte arbeta över ett för stort fält. Några 

respondenter menar att det är svårt att räcka till när förskolorna blir flera och avdelningarna 

många. Hur stort fältet är tänker vi hänger ihop med hur förutsättningarna ser ut att verka 

likvärdigt inom sitt verksamhetsfält.  

Arbetet med skolutveckling initieras av både verksamhetens behov, behov som 

specialpedagogen ser samt från högre nivå. Lansheim (2010) anser att specialpedagogen sällan 

arbetar med utvecklingsfrågor utan att handledning och elevnära arbete utgör stora delar av 

uppdraget som specialpedagog. Resultatet visar att handledning anses vara en del av 

skolutvecklingsarbetet, flera av specialpedagogerna lyfter det till och med som en viktig del av 

arbetet med skolutveckling. Vi tänker dock att det kan ligga vissa hinder och vara svårt för en 

specialpedagog att handleda utifrån ett skolutvecklingsperspektiv om denne inte är delaktig i 

skolutveckling på grupp- och organisationsnivå. Scherp och Scherp (2007) menar att det 

lärande samtalet blir centralt och viktigt i utvecklingsarbeten då lärprocesser kan fördjupas, 

tyst kunskap kan lyftas och reflekterande uppstår. I enighet med von Ahlefeld Nisser (2014) 

anser vi att ledningen behöver ge förutsättningar och systematiskt planera in kvalificerade 

samtalstillfällen för att skapa möjligheter till att kunna vara delaktig/leda som specialpedagog 

i skolutvecklingsarbetet.  

Även vi vill påstå att kvalificerade samtal som handledning kan ses utifrån ett 

skolutvecklingsperspektiv eftersom handledning för oss bland annat handlar om att synliggöra 

fungerande processer och vidga perspektiv för hur man kan organisera sin verksamhet så färre 

barn blir i behov av särskilt stöd. Gjems (1997) menar att handledning ska utveckla befintlig 

kompetens och stärka och göra avtryck där den handledde är verksam. Killén (2008) menar att 

handledning är en utvecklingsprocess som fördjupar kunskap. Andra saker som nämns som 

genomförande av skolutveckling är föreläsningar, inspirationsdagar, utbildningstillfällen. 

Detta är tillfällen som specialpedagogen inte alltid leder, men kan vara den som initierat. Vi 

tror att det är viktigt och en förutsättning att specialpedagogen finns med och deltar i de olika 

insatser som görs för att höja kvalitén i verksamheten. Detta för att vara införstådd med de 
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olika processer som sker i verksamheten och kunna verka i dessa på organisations- och 

gruppnivå. Flera av specialpedagogerna i studien berättar att de har en aktiv roll i att leda och 

delta i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna. Flertalet av dem har också en aktiv roll 

att sammanställa den årliga verksamhetsrapporten med respektive chef. Skollagen (SFS 

2010:800) menar att det systematiska kvalitetsarbetet ska verka utvecklande. Vi ser att 

specialpedagogen kan använda sin kompetens för att vidga perspektiv och öppna upp för ett 

tydligare relationellt perspektiv.  

Hela studien har fått våra tankar att slå en kullerbytta kring vad som är proaktiv och reaktiv 

skolutveckling. Den tanke vi gick in med i processen för att genomföra denna studie var att 

specialpedagogen mestadels verkar reaktivt. Studien visar dock hur specialpedagogerna 

använder de reaktiva insatserna för att skapa proaktiv skolutveckling utifrån ett 

verksamhetsnära behov. Fullan (2002) menar att det är den verksamhetsnära utvecklingen som 

ger bäst resultat eftersom den är specifik utifrån verksamheten och utgår från aktuellt läge, samt 

att om det finns en norm för kollegialt lärande sker en kontinuerlig utveckling. Flera av 

respondenterna menar att gränsen mellan vad som är proaktivt och reaktivt är svårt att sätta. 

Att mycket handlar om hur specialpedagogen möter de behov som uppstår i verksamheten och 

hur specialpedagogen väljer att genomföra insatsen kring behovet. En av respondenterna menar 

också att de reaktiva behoven uppstår när de generella insatserna inte kommer till stånd eller 

när de generella insatserna inte leder till utveckling. Här börjar våra tankar kretsa kring vad det 

är som gör att en insats inte genererar kunskap och utveckling och hur vi i vår roll kan stötta 

den utvecklingen. Vi tänker att det är viktigt att se en utbildningsinsats i ett längre perspektiv 

och systematiskt utvärdera och utveckla insatserna i verksamheten. De insatser som genomförs 

ska föregås av tydligt mål och syfte.  

Resultatet visar flera exempel på hur proaktiv skolutveckling kan se ut och skapas. Exempelvis 

berättar en specialpedagog att om behov uppstår som riktas mot en individ riktas insatserna på 

grupp- och organisationsnivå för att finnas till för alla barn. Resultatet visar också att insatser 

som görs reaktivt till individ blir på sikt ett lärande i verksamheten och en proaktiv 

skolutveckling. De är framför allt här vi känner oss stärkta i förmågan, att se hur insatser som 

görs ska ses ur ett perspektiv där en verksamhet är inne i en ständig förändringsprocess och att 

de behov som uppstår ger oss möjlighet att anamma ett verksamhetsnära behov och skapa 

proaktiv skolutveckling. Fullan (2002) skriver om hur utveckling kräver hårt arbete och inte 

kan ses som lösningar för dagen. Vi ser genom resultatet att proaktiv och reaktiv skolutveckling 

glider in i varandra på ett komplext vis.  

För oss var det reaktiva arbetet kopplat till något negativt. Genom specialpedagogernas syn på 

hur de skapar utveckling i en verksamhet har vi fått en annan bild av hur det reaktiva arbetet 

kan tolkas och användas i skolutvecklingssyfte. Därav anser vi att begreppet proaktiv 

skolutveckling måste få möjlighet att byggas ur flera perspektiv och att det inte enbart handlar 

om hur behov uppstår, utan om hur behov omfamnas.  
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5.2 Metoddiskussion 

 
Följande kapitel kommer att avhandla huruvida den metod som valts varit relevant och om 

något kunde gjorts annorlunda i studien. 

Studiens syfte var att få kunskap om hur specialpedagoger definierar begreppet skolutveckling, 

samt beskriver hur de genomför uppdraget att arbeta med skolutveckling. Vidare syftade 

studien till att belysa vilka professionsrelaterade förutsättningar specialpedagogerna upplever 

sig ha för att genomföra uppdraget. För att uppnå vårt syfte valde vi att intervjua 

specialpedagoger som anser sig arbeta med skolutveckling. Studien bygger på 

semistrukturerade intervjuer vilket vi anser var ett bra val av metod för att få svar som svarar 

upp till syftet för studien. Vi upplevde i enhet med Bryman (2011) att själva intervjun var mer 

som ett samtal och att våra teman och intervjuguiden var vårt stöd under intervjutillfällena. Vi 

upplevde det som en god strategi att inte vara helt styrd till specifika frågor utan intervjuerna 

blev av mer samtalskaraktär och inbjöd till reflektion. Intervjuguiden fungerade som en ram 

för samtalet vilket ställde större krav på oss som intervjuare att hålla samtalet inom ramen för 

studiens syfte vilket Repstad (2007) förtydligar är av vikt för att uppnå målet med intervjun. 

Repstad menar att med denna metod blir intervjun innehållsrik. En tanke som väckts hos oss i 

efterhand är om studien blivit än mer djup och innehållsrik om vi valt att genomföra 

gruppintervjuer. Vi tänker oss att en gruppintervju skulle kunna verka inspirerande och 

tankeväckande respondenterna emellan genom deras erfarenheter och tankar som då lyfts i ett 

gemensamt forum.  

Vi ser det som en god strategi att ha analyserat vårt resultat utifrån två olika teorier samt ett 

specialpedagogiskt perspektiv eftersom detta gav ett bredare perspektiv och en djupare 

förståelse för oss. Det hermeneutiska tolkningsförfarandet gav oss möjlighet att på djupet tolka 

vårt resultat eftersom det inbjuder till upprepad bearbetning av transkriptionerna. Vi har varit 

medvetna om att det finns en risk att vi i vår tolkningsprocess missar det som inte stämmer 

överens med vår tidigare syn. Ett sätt att undkomma detta enligt Repstad (2007) är att olika 

personer analyserar samma material, vilket vi valde att göra. Det har också varit viktigt för oss 

att reflektera om det vi kommit fram till är ett faktiskt resultat i studien eller egna antagande. 

Urvalet av antalet respondenter upplevs som relevant utifrån den tidsaspekt som fanns. Hade 

metoden istället varit att genomföra gruppintervjuer hade möjligheten funnits att öka antalet 

deltagare och då få fler perspektiv. Ett etiskt förhållningssätt har följts genom studien vilket 

varit av vikt då vi inte kunnat garantera full konfidentialitet respondenterna emellan, eftersom 

vi delvis använde oss av ett snöbollsurval. Därför känns det som rätt beslut att inte närmare 

beskriva varje specialpedagog samt att resultatet sammanställdes efter teman och inte efter 

varje enskild respondents svar.    

 

5.3 Specialpedagogiska implikationer  

 
Studien ser vi bidrar både till oss själva och det specialpedagogiska fältet i förskolan. För oss 

handlar det om en ökad förståelse för hur proaktiv skolutveckling genomförs och dess vikt för 
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förskolans kvalité och kontinuerliga samt systematiska utveckling. Studien har fått våra tankar 

att slå en kullerbytta kring vad som är proaktiv och reaktiv skolutveckling. Den tanke vi gick 

in med i processen för att genomföra denna studie var att specialpedagogen mestadels verkar 

reaktivt. Studien visar dock hur specialpedagogerna använder de reaktiva insatserna för att 

skapa proaktiv skolutveckling utifrån ett verksamhetsnära behov, det handlar inte enbart om 

hur behov uppstår, utan om hur behov omfamnas.  

Vår förståelse om specialpedagogens mandat har även fått ett vidare perspektiv och förståelse 

för hur detta skapas. Vidare har vi en uppfattning om att det specialpedagogiska fältet i 

förskolans verksamhet behöver fördjupas och förstås genom mer forskning. Vi tror att detta 

skulle leda till en än mer stärkt roll som specialpedagog och att mandatet samt de 

professionsrelaterade förutsättningarna att arbeta med examensordningen som grund skulle 

stärkas.  

Vi anser att denna studie bidrar till att öka förståelsen för specialpedagogens uppdrag i relation 

till skolutveckling i förskolan. Specialpedagoger själva kan bli stärkta i att föra fram rollen som 

skolutvecklingsledare, att ta mandatet. Studien kan även bidra till att andra yrkesverksamma 

inom förskolan stärks i sin kunskap och förståelse om specialpedagogens kompetens att leda 

skolutveckling och hur mandatet formas. Det finns även implikationer som kan starta 

tankeprocesser kring vem som besitter den pedagogiska ledarrollen. Specialpedagog? 

Förskolechef? Vilken betydelse får det för skolutvecklingsarbetet vem som har detta mandat?   

 

5.4 Vidare forskning  

 
Ett relevant sätt att bygga vidare på denna studie är att genomföra en studie som belyser 

förskolechefers syn på skolutveckling i relation till den specialpedagogiska rollen. Ett annat 

perspektiv att bygga vidare på är att studera mandatet i relation till rollen som ledare i 

skolutveckling. Forskning som bygger på att än mer belysa och förstå komplexiteten i proaktivt 

och reaktivt skolutvecklingsarbetet och hur dessa glider in i varandra, skulle också vara ett 

relevant område att bygga vidare denna studie med.  
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6 Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att få kunskap om hur specialpedagoger definierar begreppet skolutveckling, 

samt beskriver hur de genomför uppdraget att arbeta med skolutveckling. Vidare syftar studien 

till att belysa vilka professionsrelaterade förutsättningar specialpedagogerna upplever sig ha 

för att genomföra uppdraget. Studien omfattar semistrukturerade intervjuer med sex 

specialpedagoger. Specialpedagogerna som ingår i studien arbetar alla i förskolan och anser 

sig arbeta aktivt med skolutveckling. Det insamlade materialet har bearbetats utifrån en 

hermeneutisk ansats och resultatet har sedan tolkats utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

samt med systemteori och professionsteori.  

Resultatet visar att begreppet skolutveckling inte är ett givet begrepp för alla specialpedagoger 

att använda. Dock finns en gemensam syn på hur specialpedagogen ska arbeta med utveckling, 

men andra begrepp som verksamhetsutveckling kan förekomma. Den gemensamma synen är 

att utveckling är en pågående process och något som påverkar och utvecklar förskolans 

verksamhet.  

Nästan alla respondenter upplever att de har ett starkt mandat och professions relaterade 

förutsättningar att genomföra skolutveckling och kopplar det till förskolechefens sätt att 

organisera den specialpedagogiska verksamheten. För en välorganiserad specialpedagogisk 

verksamhet gör sig tre framgångsfaktorer synliga i studien. Den första framgångsfaktorn 

handlar om förskolechefens kunskaper om specialpedagogens roll. En andra framgångsfaktor 

belyser de kunskaper och erfarenheter som specialpedagogen sedan tidigare har. Den tredje 

framgångsfaktorn handlar om hur specialpedagogen själv kan föra fram och vara tydlig i sin 

roll. En annan sak som resultatet visar är av vikt är att ju större fält och antal avdelningar spelar 

roll för i vilken grad och hur involverad specialpedagogen kan vara i skolutveckling på varje 

enskild förskola.   

I studiens resultat exemplifieras saker som specialpedagogerna ser som skolutveckling. Dessa 

är handledning, föreläsningar, inspirationsdagar, utbildningstillfällen, samtalsledare i det 

kollegiala och det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa exempel kan för specialpedagogen 

innebära att man antingen leder eller deltar i skolutveckling.  

Resultatet visar också att det inte finns någon tydlig gränsdragning mellan det proaktiva och 

reaktiva arbetet. Reaktiva insatser kan verka proaktivt för verksamheten under ett långsiktigt 

perspektiv.   
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Bilaga 1  
 

 

               

     Fakulteten för lärarutbildning 

    2019-01-31 

 

 
 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi, Veronika Björk och Anna Lindberg är 

studenter vid Högskolan Kristianstad och läser på specialpedagogiskt program. Vi läser termin 

6 vilket är den sista terminen på utbildningen så vår specialpedagogexamen tar vi i juni 2019.  

Vi står som författare till arbetet, och har kontinuerlig kontakt med vår handledare på 

högskolan. Studien syftar till att synliggöra specialpedagogens roll i skolutvecklingsarbetet i 

förskolan. Vi kommer genom intervju ta reda på hur din roll i skolutvecklingsarbetet ser ut, 

samt i vilken utsträckning du har mandat att arbeta/leda dessa frågor utifrån ett förebyggande 

perspektiv.  

Intervjuerna kommer att ske med ljudupptagning genom mobiltelefon och anteckningar. Det 

insamlade materialet kommer att transkriberas och sammanställas i ett resultat som redovisas i 

examensarbetet. Det insamlade materialet finns tillgängligt för oss som författare och 

Högskolan Kristianstad.  

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (https://www.vr.se/). 

Vilket innebär att:  

- Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Du kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja 

medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.vr.se/
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- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 

 

Önskar du ytterligare information om studien är du välkommen att höra av dig till oss! 

Tack på förhand för ditt deltagande! 

Veronika Björk och Anna Lindberg 

Kontaktuppgifter:  

Telefonnummer:  

 

Ansvarig lärare/handledare: Anette Byström 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

När tog du din examen som specialpedagog? 

Hur många år har du arbetat som specialpedagog? På samma ställe?  

Hur länge har du arbetet i den verksamhet du är aktiv i nu? 

Hur stort fält arbetar du på? Antal förskolor, pedagoger, barn?  

Har du några kollegor?  

 

Definition av skolutveckling 

Vad innebär begreppet skolutveckling för dig? 

 

Förutsättningar/mandat 

Vad anser du är ditt uppdrag som specialpedagog i din verksamhet? 

Hur ställer du begreppet skolutveckling i relation till ett specialpedagogiskt perspektiv?  

Vem initierar arbetet med skolutveckling i ditt verksamhetsområde? 

Vilket mandat har du att arbeta med skolutveckling?  

Vad är det som gör att du har mandatet att arbeta med skolutveckling? 

 

Genomförande/proaktivt/reaktivt 

Hur ser du på begreppet skolutveckling samt akuta åtgärdande insatser, i relation till din roll 

som specialpedagog? 

Hur arbetar du med skolutveckling i ditt arbete idag?  

Hur tänker du kring begreppen förebyggande kontra åtgärdande i relation till skolutveckling? 

På vilket sätt synliggörs ditt skolutvecklingsuppdrag i din arbetsbeskrivning? 

Kan du uppskatta hur stor del av din tjänst du arbetar med skolutveckling i förebyggande syfte? 

Vad innebär ett förebyggande syfte inom skolutveckling för dig? 

På vilket sätt påverkar ditt arbete med skolutveckling verksamheten generellt? Varför är det 

viktigt att skolutveckling ryms i uppdraget? 

 

 


