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Syftet med studien var att undersöka hur specialpedagoger beskriver sina utmaningar, hinder 

och möjligheter i sitt arbete med tydliggörande pedagogik. Studien är baserad på kvalitativa 

intervjuer med sex stycken specialpedagoger som är verksamma i en mellanstor kommun i östra 

Sverige. Det teoretiska perspektivet, sociokulturella perspektivet, ligger till grund för att 

beskriva samspelet mellan olika aktörer i förskolan och om de verktyg som används för att 

samspela. Resultatet vi kom fram till är att grunden för specialpedagogers arbete med 

tydliggörande pedagogik är hur det läggs fram för arbetslaget och olika metoder som kan 

användas som visuella hjälpmedel. Studiens slutsats är att den största utmaningen handlar om 

samspelet mellan specialpedagoger och arbetslag samt hur de presenterar den tydliggörande 

pedagogiken till arbetslagen i förskolan. 

___________________________________________________________________________ 
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Tack! 

Först och främst vill vi ge ett enormt tack till de specialpedagoger som deltog i vår 

studie, där vi fick ta del av deras kunskaper och erfarenheter i anknytning till 

tydliggörande pedagogik. Det har varit otroligt lärorikt och spännande samt gett oss 

inspiration till vår kommande yrkesroll i förskolan. Vi vill även tacka vår handledare 

Erik Hjulström som har väglett oss under studiens gång. 
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1. Inledning 
Förskolan ska stimulera barns lärande och utveckling och erbjuda en trygg omsorg för 

alla barn. Förskolan ska utgå från varje enskilt barn och dess behov där lärande, 

omsorg och utveckling bildar en helhet i verksamheten. Barn som har psykiska, fysiska 

eller andra behov i förskolan ska erbjudas särskilt stöd i sitt lärande och utveckling. 

Om det framkommer i förskolan att ett barn är i behov av särskilt stöd ska 

förskolechefen se till att barnet får det stöd hen behöver (Skollagen, 2010). Förskolan 

ska tillgodose alla barn där barn kan inhämta och utveckla kunskaper. Förskolan ligger 

till grund för ett livslångt lärande där verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla 

barn som deltar. Varje barn i förskolan ska känna utveckling och lärande samt därmed 

trygghet i verksamheten (Skolverket, 2016). Barn som behöver varaktigt eller tillfälligt 

stöd i sitt lärande och utveckling ska få det stödet i förskolan för att kunna utvecklas. 

Alla barn i förskolan har rätt till inflytande, delaktighet och påverkan vid olika beslut, 

aktiviteter och situationer som rör barnet (UNICEF, 2009). Haug (1998) redogör om 

barns rättigheter i förskolan såhär; 

  
I välfärdsstaten är det en målsättning att alla ska lika rätt till utbildning, att barn ska få lika 

villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning, anlag och 

intresse. Detta är fastslaget i både den svenska skollagen och i Läroplanerna. […] Trots detta 

har samtiden inte ägnat mycket tid åt att studera eller diskutera värdegrunden, varken när 

det gäller specialundervisning eller de kunskaper som förmedlas inom 

specialundervisningen. (Haug, 1998, s.14-15) 

 

I denna studie kommer vi att undersöka specialpedagogers utmaningar, hinder och 

möjligheter i arbetet med tydliggörande pedagogik. Med tydliggörande pedagogik 

finns det möjligheter som bidrar till att barn i förskolan oavsett behov av stöd får 

möjlighet att utvecklas och lära sig i alla inlärningsmiljöer. Verktyg och metoder som 

kommer att beskrivas i studien är exempel på hur tydliggörande pedagogik kan 

användas i förskolan. Det finns dessutom utmaningar och hinder i arbetet med 

tydliggörande pedagogik.  Vi har gjort intervjuer med majoriteten av specialpedagoger 

som är verksamma i förskolor i en mellanstor kommun i östra Sverige. Studien bygger 

på specialpedagogernas kunskaper och erfarenheter i anknytning till tydliggörande 

pedagogik som inkluderar varje enskilt barn i förskolan. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att undersöka några specialpedagogers egna 

erfarenheter av utmaningar, hinder och möjligheter i sitt arbete med tydliggörande 

pedagogik. Forskningsfrågorna består av tre frågor där den första och andra frågan 

kommer att besvaras i Analys och med stöd av specialpedagogernas erfarenheter 

medan den tredje forskningsfrågan besvaras i Diskussion och genom att lyfta deras 

erfarenheter i förhållande till tydliggörande pedagogik som både teori och praktik. 

  



2 

 

• Vilka hinder och utmaningar ser specialpedagogerna i sitt arbete med 

tydliggörande pedagogik? 

• Vilka möjligheter ser specialpedagogerna i sitt arbete med tydliggörande 

pedagogik? 

• På vilket sätt kan specialpedagogernas erfarenheter av hinder, utmaningar och 

möjligheter bidra till en utveckling av tydliggörande pedagogik? 

1.2 Disposition 

I det här kapitlet introduceras upplägget i studien. I Bakgrund börjar vi med att 

presentera olika delar kopplade till tydliggörande pedagogik och specialpedagogik för 

att ge en djupare förståelse om ämnet för er läsare. Fortsättningsvis tar vi hjälp av 

Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv för att senare i studien kunna koppla till 

vårt resultat. Kapitel tre är Metod, där vi beskriver hur vi gått tillväga i vår studie 

utifrån rubrikerna forskningsdesign, datainsamling, urval och urval av dokument, 

dataanalys, forskningsetik, trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet. 

I näst kommande kapitel presenteras Resultat som delas in i underrubriker utifrån 

forskningsfrågorna. Sedan leds det in i Analys där vi kopplar tidigare forskning och det 

teoretiska perspektivet med resultatet. Avslutningsvis kommer vi att presentera 

Diskussion där följande rubriker lyfts fram metoddiskussion, val av metod och fortsatt 

forskning. 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet tar vi upp underrubrikerna Specialpedagogikens innebörd och 

Tydliggörande pedagogik utifrån ett visuellt hjälpmedel. Vi kommer fortsätta med 

Stödjande hjälpmedel för utveckling och lärande, Praktiska insatser med hjälp av 

tydliggörande pedagogik, Tydliggörande pedagogikens ursprung och avsluta med 

Struktur skapar utveckling och lärande. 

 

2.1 Specialpedagogikens innebörd 

Svensson Höstfält (2016) redogör att specialpedagogik är ganska nytt inom 

pedagogiken där kunskaper och teorier är hämtat utifrån olika områden som 

psykologi, pedagogik, sociologi, filosofi och medicinsk vetenskap. Specialpedagogik 

används när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Specialpedagogiken är en del av 

pedagogiken och allt mer har det blivit en specialitet för människor utanför den 

ordinarie skolan. Vuxna människor med exempelvis rörelsehinder, syn- och 

hörselnedsättning eller autismspektrumstörningar som har diagnosernas eller 

utvecklats i vuxen ålder kan få hjälp av en specialpedagog. Specialpedagoger arbetar 

med människor som har behov av vägledning och stöd i olika situationer. 

Specialpedagoger måste dessutom arbeta med vad det finns för metoder och vilka typer 

av hjälpmedel det finns att använda på bästa sätt. De behöver dessutom veta en del om 

olika funktionsnedsättningar som ligger till grund för olika stödbehov. Utöver det 
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behöver specialpedagogerna planera nödvändiga insatser i omsorgen och vården. I 

deras yrke arbetar de indirekt med barn och elever genom att utveckla pedagogiken i 

ett arbetslag inom elevvården eller i skolor. Specialpedagogen kan arbeta med att först 

kartlägga elevens eller barnets svårigheter eller göra pedagogiska utredningar samt 

handleda övrig personal. 

  

2.2 Tydliggörande pedagogikens ursprung 

Mesibov, Shea och Schopler (2007) beskriver att TEACCH är en förkortning för 

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 

Children och började formas under 1960 i North Carolina. Studier och observationer 

gjordes angående bland annat barn med autism och deras föräldrar som med 

behandlare, inlärningsproblem för barn med autism och pedagogiska metoder. Under 

cirka trettio års tid har programmet utvecklats till vad det är idag, där TEACCH-

programmet har utformat bland annat olika bedömningstekniker, tekniker för att 

träna och utveckla sin kommunikation. Det finns föräldragrupper som utvecklades 

under programmets tidiga år, föreläsningar för speciallärare, lärare, annan 

skolpersonal och yrkesgrupper. TEACCH-programmet har spridit sig i flera länder i ett 

internationellt nätverk för att tillsammans samarbeta för att hitta fler tillvägagångssätt, 

forskningar och arbetssätt som kan underlätta livet för barn med autism. Idag 

fokuserar programmet på mer än barn med autism där syftet har växt till att arbeta 

med; “Övergripande frågor som att understödja anpassningen av personer som avviker 

från konventionella sociala normer, personer som med adekvat undervisning, träning 

och acceptans kan ge viktiga och ofta kreativa bidrag till samhället” (Mesibov m.fl., 

2007, s.29). Personers olikheter är ingenting som ska förminskas och ses på ett 

nedlåtande sätt, utan TEACCH-programmet vill arbeta med att se olikheter och 

försöka se livet på ett annat sätt än sitt eget. Medkänsla, respekt, acceptans och att inte 

döma är viktiga aspekter i arbetet med TEACCH och att ens olikheter visar på våra 

olika styrkor och kompetenser i olika områden. Fokuseringen ligger i att utmana sig 

själv och att göra sitt bästa, istället för att jämföra med andra. Ardoris (2017) redogör 

att tydliggörande pedagogik är ett arbete för att stärka individens självständighet. Det 

handlar inte om att en individ ska kunna göra saker helt och hållet ensam utan det är 

att öka självständigheten hos individen exempelvis med hjälp av visuella hjälpmedel i 

en aktivitet. Samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i tydliggörande pedagogik 

för att individen ska få de bästa förutsättningarna och ha ett gott samarbete i arbetet 

med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik fokuserar på att individen ska 

förstå vad som sker och kunna ta till sig instruktioner med hjälp av bilder, text eller 

objekt utifrån de behov individen behöver. 

  

2.3 Visuella hjälpmedel 

Ardoris (2017) redogör för att användandet av visuella hjälpmedel och struktur inte är 

ett mål i sig utan det är olika sätt att hjälpa individer att uppnå sina mål. “Syftet är att 

bidra till att personen har livskvalité i form av trygghet, meningsfullhet, 
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förutsägbarhet, flexibilitet, delaktighet och högsta tänkbara nivå av 

självständighet/oberoende. Vi vill också att personen ska ha egen spontan, uttryckande 

kommunikation” (Ardoris, 2017, s.25). Genom att vara delaktig i samhället måste alla 

individer förstå vad som sker runt omkring en och hur de kan ta del av det som erbjuds. 

Individer som har autism har det svårt att läsa av och dra egna slutsatser från 

människor runt omkring sig och samhället. Att använda visuella hjälpmedel hjälper 

alla individer i samhället och inte bara individer som har behov av stöd. När till 

exempel en vuxen människa ska öppna huven på bilen letar hen efter symbolen som 

visar var spolarvätskan ska vara. Allting runt omkring i samhället har visuella 

hjälpmedel där människor vet var de ska, vad som är vad och hur de ska hitta saker. 

Ardoris (2017) beskriver det såhär; 

 

Alldeles oavsett om du har autism eller inte så kan det många gånger vara enklare för dig 

att ta in information ifall den presenteras i bildform. En enda blick på en bild kan ge dig 

information som hade krävt många rader text att förmedla. (Ardoris, 2017, s.36) 

  

Ardoris (2017) beskriver att individer med autismspektrumtillstånd eller liknande 

funktionsnedsättningar kan behöva använda sig av lite fler objekt eller bilder än andra 

individer för att kunna förstå, men likheten skiljer sig inte utan har samma 

utgångspunkt, att underlätta i vardagen. Därefter är arbetet att försöka arbeta bort 

hjälpmedlet för att individen ska kunna klara sig utan det men det är inte målet med 

tydliggörande pedagogik. Istället för att lägga energi och tanke på att försöka arbeta 

bort visuella hjälpmedel kan tanken istället fokusera på vad som kan göras med ett 

visuellt stöd. 

 

2.4 Praktiska insatser 

Gerland och Aspeflo (2015) redogör att många barn har svårigheter i förskolan till 

exempel vid rutinsituationer det vill säga vid matbordet, påklädning och toalettbesök. 

Ifall förskolan inte hittar eller saknar olika verktyg att arbeta med kan det vara lätt hänt 

att arbetslaget använder sig av segregerande lösningar, det vill säga att ett barn till 

exempel får sitta själv och äta i köket eller sitta i ett eget rum med en resurs eller 

specialpedagog. Det behöver inte vara fel med den anpassningen eller insatsen som 

arbetslaget gör utan det hänger på att bedöma en individ utifrån dess behov, men för 

att göra det enkelt i praktiken är det bra att arbetslaget har fler redskap att arbeta med 

och välja mellan. Många arbetslag kan uppleva en osäkerhet eller rädsla med att 

använda ett hjälpmedel i praktiken. Det kan handla om en vana att arbeta med själva 

relationen som ett verktyg eller att arbetslaget kan tro att ett barn inte kommer att 

utvecklas med hjälp av ett hjälpmedel. Men när arbetslaget använder ett hjälpmedel 

utöver relationen skapar det förutsättningar för en utveckling av samspel mellan 

andra. Ifall det uppstår en situation i förskolan där arbetslaget ser att ett barn har en 

svårighet med att exempelvis förstå en mening som är självklar för jämnåriga barn kan 

arbetslaget lyfta och visa det på ett tydligare sätt, till exempel vad som förväntas i olika 

situationer. 
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Vidare beskriver Gerland och Aspeflo (2015) ett sätt som förskolan kan arbeta med för 

att göra det tydligare i barngruppen, är att använda sig av bilder, där exempelvis 

arbetslaget kan visa vad som kommer att ske under dagen. Bilderna är till för att 

barnen ska fokusera på det konkreta där bilderna dessutom hjälper barnen att ta ett 

steg i taget. Om vi återgår till rutinsituationerna kan dessa situationer upplevas för 

svårt för barn med autism, exempelvis vid påklädning i tamburen. I sådana situationer 

kan arbetslaget ta hjälp av bilder och exempelvis visa en bild för barnet som 

symboliserar påklädningen steg för steg. För vissa barn räcker det med att se bilderna 

en gång för att förstå vad de ska göra, medan andra barn behöver ta med sig bilden för 

att kunna komma ihåg vad de ska göra. Där kan exempelvis barnet ta den här bilden 

med sig till tamburen och samtidigt se en likadan bild i tamburen där barnet kan 

jämföra bilderna och se att de är lika. För barn som har svårt vid övergångar kan bilder 

vara ett bra hjälpmedel. Det är bättre att använda sig av en bild vid övergångar 

eftersom en bild inte blir tjatig på det sättet som en situation kan bli verbalt. Det som 

varierar i tydliggörande pedagogik är vilken grad av tydlighet som behövs. Ett annat 

exempel är att vissa barn behöver en symbolisk bild medan andra barn behöver ett 

fotografi på sina egna ytterkläder för att göra kopplingen. Ibland kan det vara rörigt 

vid påklädning i förskolan och arbetslaget upplever ofta att det blir för rörigt. En i 

arbetslaget kan tro att hen varit tydlig i sina instruktioner till barnen men det kan 

behövas en tankeställare och kanske inse att vissa barn kanske inte förstår vad de 

behöver göra, vilket kan leda till en kaotisk tambursituation. Till exempel beskriver 

Gerland och Aspeflo; “Om vi inte vet vad som ska hända blir vi mindre villiga att 

samarbeta, det gäller alla människor” (Gerland & Aspeflo, 2015, s.113). 

 

2.5 Struktur skapar utveckling och lärande 

Mesibov, Shea och Schopler (2007) belyser att struktur är någonting som TEACCH-

programmet förespråkar har stor påverkan på människor med en viss 

funktionsnedsättning. En struktur i den fysiska miljön och när det gäller aktiviteter är 

relevant och kan hindra människor på olika sätt. Struktur i förskolan när det gäller 

rutiner, hur dagen byggs upp och hur aktiviteter presenteras kan avgöra om barn med 

funktionsnedsättningar är medverkande eller inte, beroende på om deras 

begreppsbildning gör att de förstår vad som ska göras eller ske. Ett exempel är att barn 

kan utvecklas genom att få testa sig fram, medan ett barn med autism behöver lära sig 

hur genom att någon vägleder barnet för att skapa möjligheter och inte hinder i 

aktiviteter och situationer. Genom visuella hjälpmedel visar det sig att ofta hjälper det 

människor med en funktionsnedsättning bättre än med verbal kommunikation eller 

instruktion. TEACCH-programmet har arbetat med att hitta andra 

kommunikationssätt för att underlätta vardagen för människor med 

funktionsnedsättningar. Enligt Mesibov m.fl. (2007) finns det olika studier, både med 

vuxna och med barn, där de har sett en stor förändring när de enkelt övergick från 

verbala instruktioner till att använda sig av bilder. Genom att använda sig av ett 

arbetsschema med bilder ökade tre barn i en studie sitt engagemang och reducerade 

problembeteenden. Barnen lärde sig att följa bildordningen och när ordningen 
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förändrades, följde barnen förändringen. De utförde sina uppgifter självständigt. Det 

finns fler studier där visuella hjälpmedel har förbättrat barns vardag och 

problematiska beteenden minskats, vilket kan bero på att struktur och den visuella 

bearbetningen har en godare effekt än när kommunikationen begränsas till den 

verbala. Ett barn med en funktionsnedsättning kan, efter att ha vant sig med rutiner 

och en struktur i sin vardag, gå utanför sin upplevelse och börja ta in detaljer i sin 

omgivning, vilket kan leda till att barnet skapar sammanhang till och identifiera det 

runt omkring. 

 

2.6 Tidigare forskning 

Vi kommer här att presentera och tematisera relevanta artiklar, tidskrifter och en 

doktorsavhandling utifrån Behovet av specialpedagogik, Hur arbetar 

specialpedagogerna? och Utmaningar i arbetet. 

 

2.6.1 Behovet av specialpedagogik 

Frazeur Cross, Traub, Hutter-Pishgahi & Shelton (2004) gjorde en studie där barn med 

betydande funktionshinder fick kliva in i barngrupper i förskolan och i barnhem. De 

beskrev att studien fokuserade på de metoder som teamet av specialister och 

specialpedagoger bidrog med för att inkludera dessa barn med resten av barngruppen. 

Till en början förklarades det att teamet kände en osäkerhet på grund av brist på 

kunskaper om att arbeta inkluderande med funktionshindrade barn och barn i behov 

av stöd tillsammans med andra barn, eftersom de var mer vana att arbeta enskilt och 

inte i grupp. Under studiens gång märkte de en skillnad på barnens utveckling och 

lärande när de var i den inkluderande miljön och med jämnåriga barn och insåg 

fördelarna med inkluderingen som studien utgick från. Många i teamet berättade att 

deras perspektiv förändrades i under studiens gång och att de fann större tålamod och 

ett annat förhållningssätt när de arbetade med inkludering. I studien skriven av Paju, 

Räty, Pirttimaa och Kontu (2015) framkommer det även att specialpedagoger har 

pedagogiska och praktiska kunskaper om inkludering som behövs dagligen i förskolan 

och skolan. Författarna har kommit fram till att lärarnas kvalifikationer saknar den 

kunskap och utbildning som specialpedagogerna har och det påverkar deras arbete 

med inkludering och barnens deltagande. I studien anser författarna att de kunskaper 

och erfarenheter som specialpedagogerna befinner borde delas och utbytas genom 

effektivt samarbete mellan speciallärare och allmänna lärare. Ett gott samarbete med 

utbyte av kunskaper kan ge ett mer inkluderande och utvecklande lärande för både 

barnen och lärarna. 

 

Persson (2003) riktar sig i sin doktorsavhandling mot att granska 

behandlingsforskning utifrån autismspektrumstörningar genom att utvärdera 

TEACCH för både vuxna och barn. I avhandlingen framgår det i utvärderingen av 

TEACCH att en visuell strukturering, som bygger på struktur i miljön, vilket innebär 

ett tydliggörande och anpassning av lokaler och med struktur i scheman som 

synliggörs, är hjälp för att fylla individers behov. Till exempel kan det vara att det finns 
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viktiga ledtrådar, mallar och visuell kommunikation som bygger upp ett visuellt 

kommunikationssystem för individen vilket framgår i avhandlingen. I avhandlingen 

redogör författaren att TEACCH är den enda behandlingsmetoden med en viss evidens. 

Genom att använda sig av visuella hjälpmedel och att nyttja icke funktionshindrade 

kamrater för samspel, utvecklas en självständighet. TEACCH visade sig att förbättra 

färdigheterna, indirekt förbättra livskvalitén och öka självständigheten hos barn och 

ungdomar med autism, svårighetstörningar eller svåra beteendeproblem. Att använda 

sig av dessa strategier och metoder visar sig öka självständigheten, förbättra 

färdigheterna och förbättra en livskvalité oavsett grad av utvecklingsstörning. I studien 

som tidigare nämnts av Frazeur Cross m.fl. (2004) kom de fram till ett liknande 

resultat. I deras studie poängteras det att arbetslaget i förskolan har stor påverkan med 

deras attityd till att inkludera alla barn och att det är deras ansvar att skapa en miljö 

som passar för ett stort antal individuella förmågor och behov. Ytterligare tas det fram 

att med lämpligt stöd och möjligheter för arbetslaget att lära sig mer om strategier och 

metoder blir arbetet mer positivt och öppet för att inkludera barn i behov av stöd. 

 

2.6.2 Hur arbetar specialpedagogerna? 

I studien av Renblad och Brodin (2014) lyfter de att flera barn i förskolan har psykiska, 

fysiska, emotionella och/eller sociala svårigheter. I deras studie blir syftet att studera 

tre specialpedagoger som arbetar i förskolan med barn i behov av stöd och undersöka 

vilken roll specialpedagogen har i förskolan samt vilken funktion de anses ha. I studien 

framkommer det att specialpedagogerna definierar barn i behov av stöd som att de 

behöver mer stöd än de andra barnen i förskolan för att kunna vara delaktiga i 

aktiviteter. Det beskrivs ytterligare i studien att specialpedagogernas roll i förskolan är 

att de kan ge arbetslagen tips, råd och vara ett bollplank. Renblad och Brodin (2014) 

lyfter en fråga att; “Arbetssättet i förskolan är inkluderande enligt specialpedagogerna 

och det innebär att den omfattar alla barn men hur vet man att ett barn utvecklas 

optimalt om man inte gör en bedömning av barnets förmågor och en handlingsplan?” 

(Renblad & Brodin, 2014, s.389). Specialpedagogerna känner att förskollärarna är 

rädda att bedöma barnen i förskolan. I studien av Renblad och Brodin framkommer 

det av specialpedagogerna att om inte förskollärarna ser svårigheter hos ett barn i 

förskolan kan inte det barnet få det stödet hen behöver och inte utvecklas optimalt. 

Erbeli (2019) beskriver liknande i sin studie om hur världens syn på att en 

inlärningsmetod som passar alla inte längre är aktuell, utan tar upp att metoder ska 

anpassas för det enskilda barnet utifrån deras svårigheter. Författaren redogör att 

specialpedagogerna får hjälpa lärarna att se barnens svårigheter och därifrån anpassa 

undervisningen för barnens lärande och utveckling. Specialpedagogernas uppgift är att 

hjälpa lärarna hitta ett tillvägagångssätt och metoder som inkluderar barnen, därmed 

få inflytande och delaktighet, tillsammans med barngruppen i förskolan. Ytterligare 

om inkludering beskriver DeVore och Russells (2017) att arbetet för att få en 

fungerande vardag där barn med och utan funktionshinder kan känna sig inkluderade 

börjar med arbetslaget. Det här kom de fram till i sin fallstudie där en 

samarbetsprocess användes för att underlätta utvidgningen av inkluderande i 

förskolan. DeVore och Russells delade upp studien i två delar, där den första delen 
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handlade om att intervjua och att besöka förskolan de valt ut för att lära sig hur 

arbetslaget arbetar för att förändra och utveckla sin praktik från självständigt till 

inkluderande. Den andra delen av studien bestod av handlingsplanering under 

fokusgrupper och gemenskapsmöten. Resultatet av studien utgår från tre aspekter. 

Den första är att en effektiv lagbyggnad och problemlösning är viktiga hörnstenar för 

fungerande inkludering. Den andra är att utforma strategier utifrån barnen i den 

specifika barngruppen för att skapa dagliga rutiner och arbetssätt som effektivt kan 

lära barnen funktionella färdigheter som de kan öva och förstärka dagligen. Den tredje 

och sista är att undervisning av specifika sociala och organisatoriska färdigheter ger 

barn med mer kompetens att komma in i nya inlärningsmiljöer och rutiner. 

 

2.6.3 Utmaningar i arbetet 

I Göransson, Lindqvist och Nilholms (2015) studie undersöktes cirka 4300 

speciallärares och specialpedagogers arbete i skola och förskola i Sverige. Det framkom 

i resultatet att två av de största svårigheterna som majoriteten av speciallärare och 

specialpedagoger stöter på är förskolan och skolans anpassning i miljön utifrån 

barnens preferenser och att lärarna har brist på kunskap. I studien tydliggjordes det 

att ingen pekade ut barnens olikheter som en orsak till ett svårt arbete i förskolan och 

skolan utan fokuserade på lärarnas egna kompetens. Persson (1998) redogör i sin 

avhandling att huvudsyftet är att undersöka hur den specialpedagogiska verksamheten 

motiveras och genomförs i den svenska grundskolan och hur den är relaterad till 

skolans pedagogiska verksamhet generellt. Det framkommer också att skolan måste 

arbeta och rikta sig mot långsiktiga lösningar istället för att försöka lösa ett problem 

här och nu. Persson redogör ytterligare att arbetslag ska arbeta med att den 

specialpedagogiska verksamheten ska knytas närmare den vanliga undervisningen, för 

att bidra till en vidare utveckling i verksamheten där uppföljning och analys i 

anknytning till de specialpedagogiska insatserna blir en naturlig del i den ordinarie 

verksamheten.  

 

Göransson m.fl. (2015) beskrev tydligare i studien att förskollärare kommer in som ett 

stöd vid förskolechefens begäran, när det behövs i arbetslaget. Specialpedagogen 

förväntas ge inspiration och arbeta med de svårigheter som arbetslaget stöter på. I 

likhet med en studie som är skriven av Desombre, Lamotte och Jury (2018) där deras 

undersökning var att se skillnaden mellan allmänna lärares och speciallärares attityder 

angående inkludering. Det är en fransk studie där cirka fyrahundra deltagare var 

allmänna lärare i grundskolan och högstadiet samt hundrafemtio deltagare var 

speciallärare. Författarna kom fram till att allmänna lärare har en mindre positiv 

inställning till inkludering på grund av att de inte upplevde samma verkan och resultat 

som speciallärarna såg hos barnen. De allmänna lärarna i studien visade osäkerhet och 

en lägre självkänsla i deras egna kunskaper och undervisningsförmåga än 

speciallärarna gentemot inkludering. Det framkom även att lärarna som hade en 

positiv inställning för inkludering var de som var mer självsäkra i sina kunskaper och 

undervisningsförmåga.  
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2.7 Teoretiskt perspektiv 

Här kommer vi att presentera det teoretiska perspektivet utifrån Lev Vygotskijs teori 

som legat till grund för denna studie. Den här teorin passar vår studies syn på samspel 

och gemensamt lärande med hjälp av olika verktyg och metoder. 

 

2.7.1 Sociokulturell teori 

Det sociokulturella perspektivet skapades av Lev Vygotskij med idén att barns 

utveckling sker i samspel med andra. Svensson Höstfält (2016) beskriver att samspelet 

med andra människor och den miljö som barnen är omringad av har stor påverkan på 

barns utveckling. Tanken är att ett barn utvecklar sitt sätt att uttrycka sig och tänka 

genom sociala interaktioner med andra människor och i olika situationer. Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv har tolkats på det sättet att språket är det viktigaste 

redskapet för barns utveckling och att andra redskap också är viktiga (Sullivan 

Palincsar, 1993). Perspektivet beskrivs utifrån Sullivan Palincsar om barn som har 

svårigheter i förskolan och skolan, och det förklaras hur lärande och förståelse kommer 

från sammanhang i de olika interaktionerna som barnen tar del av. Om ett barn har 

svårigheter i förskolan, gäller det att undersöka i vilka sammanhang som svårigheterna 

kommer från, att observera om vad och hur barn lär sig och interaktionerna i dessa 

sammanhang. Det som Vygotskijs teori tyder på, enligt Säljö (2010), är att ett barn som 

sitter ensam med ett problem kanske kan lösa det från egen prestation och med tid, 

vilket inte är fel, men med samspel och stöd från andra går det att lösa problem med 

andra infallsvinklar, det blir ett annat lärande och större utveckling hos barnet. 

Författaren nämner lärarens roll för barn när det gäller den kognitiva och sociala 

utvecklingen, där förskolan är en arena för just den utvecklingen och det är vad läraren 

erbjuder för stöd och utvecklingsmöjligheter som gör skillnad. Samtidigt är det viktigt 

att komma ihåg att det är barnet som är aktör för sitt eget lärande, där möjligheter för 

lärande och utveckling kommer från omgivningen och interaktioner men det är barnet 

som får ta till sig. Det sociokulturella perspektivet använder sig av termerna redskap 

och verktyg som används för att förstå vår omvärld. Till exempel använder människor 

redskap dagligen som är formade för att gynna vår vardag, där tekniska föremål blir 

allt fler. Syftet med verktygen och redskapen är för att underlätta vår vardag och på 

ett sätt neutraliserar där människor brister. Stenen som ska flyttas kanske är för tung, 

istället används redskap för att göra det lättare. I denna tanke uttrycks det 

sociokulturella perspektivet, om hur människor använder sig av omgivningen för att 

kommunicera och utföra praktiska aktiviteter. Redskapen som finns runt omkring oss 

förklaras och används i samspel med andra, både för att ge andra förståelse för 

användningen men kunskapen förs vidare till nästa generation. De färdigheter som en 

äldre människa är försedd med är någonting som har kommit med erfarenheter och 

delaktighet, medan ett litet barn inte har nått dit ännu. Genom interaktioner med 

andra människor, med samspel och kommunikation, tilldelas kunskaper och 

färdigheter av alla möjliga slag och förs vidare (Säljö, 2010). 
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3. Metod 
Vi kommer här att beskriva och förklara hur vi har gått tillväga under studiens gång. 

De underrubriker som kommer att nämnas är Forskningsdesign, Datainsamling, 

Urval som även går in i Urval av dokument och följs upp av Dataanalys och 

Forskningsetik. Avslutningsvis beskriver vi Trovärdighet med underrubrikerna 

Pålitlighet, Överförbarhet och Tillförlitlighet. 

  

3.1 Forskningsdesign 

I en tidigare uppsats undersökte vi hur förskolepersonal i förskolan kan arbeta med 

tydliggörande pedagogik. Kunskaper från den studien har bidragit till ett intresse för 

specialpedagogers perspektiv på ämnet. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

metod, eftersom vi ville få en djupare uppfattning av specialpedagogernas erfarenheter 

och få en förståelse om komplexiteten i deras arbete. Under intervjuerna ville vi skapa 

ett samtal och ett personligt möte med specialpedagogerna. Genom att använda oss av 

en sådan metod fick vi träffa intervjupersonerna och de fick träffa oss, vilket kan skapa 

en trygghet. Bryman (2018) redogör att den kvalitativa metoden är när intresset är 

riktat mot den som intervjuas. Det handlar dessutom om att låta intervjun röra sig i 

olika riktningar för att det ger mer kunskap om vad den som intervjuas upplever är 

viktigt och relevant. Intervjuerna ger en stor utsträckning från till exempel ett 

frågeschema eller intervjuguide som har formulerats för att anpassas efter de svar som 

ges (Bilaga 2). Vi valde att göra intervjuer för att gå in djupare på specialpedagogernas 

teori och praktik. Där får specialpedagogerna sin chans att berätta och förklara om sitt 

arbete med motgångar och glädje samt hur de tar det till praktiken. Det blev en 

utmaning för oss att kontakta specialpedagoger på grund av att vi inte kände till några 

och att det är svårt att hitta specialpedagoger via internet. 

  

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju, vilket Bryman (2018) redogör 

om innebär att vi utgår från färdiga frågor som vi hade antecknat och gått igenom några 

dagar innan vi intervjuade för att säkerhetsställa att vi formulerade frågorna på ett 

öppet och ödmjukt sätt. En semistrukturerad intervju beskrivs av Bryman är när den 

som intervjuas berörs av en intervjuguide men dessutom att intervjupersonen har en 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Under intervjuerna använde vi oss av 

ljudinspelning för att sedan kunna transkribera alla intervjusvar. Vi tog med 

anteckningsblock ifall vi vore i behov av att anteckna ytterligare. När vi intervjuade 

deltog vi båda under alla intervjuer, vilket Bryman (2018) framställer kan ge en känsla 

av maktlöshet för respondenten eftersom det är fler som intervjuar. När vi planerade 

hur vi skulle göra intervjuerna bestämde vi snabbt att båda skulle vara delaktiga i 

intervjuerna för att skapa ett enskilt intryck och interpretation där vi sedan jämför vad 

vi båda hörde och tolkade genom intervjusvaren. Genom att ha öppna frågor och ha en 

positiv inställning till hur intervjufrågorna presenteras och hur de är formulerade, 

bidrog det inte till en maktsituation, eller vi uppfattade att det dämpade känslor för en 

sådan situation för specialpedagogerna. Som vi skrev i missivbrevet till alla 

specialpedagoger vill vi att alla skulle känna sig trygga under intervjun och vi båda var 
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fullt medvetna om att skapa en trygghet till alla specialpedagoger där vi försökte 

använda ett bekvämt kroppsspråk, hålla ögonkontakt och visa intresse under 

intervjuerna. 

 

3.2 Datainsamling 

Till vår studie var det tänkt att intervjua åtta specialpedagoger för att få tillräckligt med 

material att använda oss av. I början letade vi på kommunens hemsida i sök efter 

specialpedagoger att kontakta. Vi märkte att det var svårt att hitta specialpedagoger 

och vi valde därför att gå direkt till kommunens kontaktcenter. Där tog vi kontakt med 

en anställd i receptionen som skrev ner en kontaktlista på fyra specialpedagoger. 

Efteråt ringde vi enskilt till en varsin förskolechef som vi känner till, där vi berättade 

om vårt syfte och frågade om de kände till några specialpedagoger. En av oss fick 

därifrån en specialpedagog att kontakta och den andra fick genom mail av 

förskolechefen fyra specialpedagoger att kontakta, men dessa fyra hade vi redan på vår 

kontaktlista. Vi testade ytterligare en gång att söka på kommunens hemsida med hjälp 

av en specialpedagogs namn och där dök det upp ytterligare tre träffar. På så sätt fick 

vi fram de åtta specialpedagogerna som vi behövde för studien. Vi delade upp listan 

och började ringa runt till fyra specialpedagoger var, för att berätta om vilka vi är, vårt 

syfte med studien och om de skulle vilja ställa upp för en intervju. Vi avslutade varje 

samtal med att fråga om de vill att vi skickar missivbrev på mail eller om de hellre vill 

få det på plats innan intervjun. När vi kontaktade dessa åtta, var det fem av dem som 

ville bli intervjuade och vi bokade direkt över telefon både tid och plats. Den sjätte av 

kontakterna som vi fick från kommunen visade sig vara speciallärare i grundskolan, 

vilket inte var aktuellt i denna studie. Två av de andra på listan svarade inte, vilket 

gjorde att vi försökte kontakta dem igen under senare tillfälle. Eftersom det ledde till 

att vi inte hade åtta stycken att intervjua fick vi leta vidare genom att utöka sökningen. 

Vi bestämde oss för att leta efter en speciallärare som arbetar i förskoleklass för att få 

till åtta intervjuer till studien. Vi fick söka på kommunens hemsida igen, började ringa 

till kommuner i närheten i sök på fler specialpedagoger på grund av att de vi kom i 

kontakt med inte svarade eller visade sig arbeta i grundskolan. I sökandet kom vi i 

kontakt med en förskolechef i en närliggande kommun som skulle träffa sex stycken 

specialpedagoger dagen efter, och förde vårt meddelande vidare till dem, men tyvärr 

kunde ingen av dem under de önskade veckorna träffas för intervjuer. 

  

I kontakt med vår handledare och kurslärare diskuterade vi svårigheten med att få ihop 

åtta intervjuer med specialpedagoger och tillsammans beslöt vi att utgå från en 

homogen grupp, där vi fokuserar på specialpedagoger som arbetar i förskolan inom 

samma kommun. För att komma vidare med intervjuerna gick vi till kommunens 

kontaktcenter för att prata med en enhetschef som arbetar med specialpedagogerna 

och som kunde ge oss kontaktinformation till specialpedagogerna. När vi fått 

klartecken med enhetschefen prickade vi av att vi hade alla namn och avslutade när vi 

bokat in sex intervjuer eftersom resterande inte kunde delta i en intervju. Slutligen har 
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vi gjort sex enskilda intervjuer där varje intervju tog drygt 30 minuter, där vi 

gemensamt deltog i att intervjua specialpedagogerna. 

 

3.3 Urval 

Vi ville fokusera på att intervjua specialpedagoger i samma kommun för att kunna 

jämföra arbetssätt inom en och samma kommun. På grund av detta blev det en 

mellanstor kommun i östra Sverige för att få ihop tillräckligt med intervjuer men 

samtidigt för att ta del av majoriteten av specialpedagogerna som arbetar i kommunen. 

Specialpedagogerna som vi intervjuade var i olika åldrar och har arbetat i varierande 

tid som specialpedagoger. Specialpedagogerna berättade under intervjuerna att de har 

ett eget område i kommunen som de är ansvariga för, där varje specialpedagog har runt 

sex till nio förskolor de arbetar med. I denna studie har vi utgått från det strategiska 

urvalet, där vi fokuserade på ett specifikt område med individer som är relevanta för 

studie och som har kunskaper inom det valda område (Bryman, 2018). Eftersom vi inte 

fick tillgång till att göra åtta till tio intervjuer i samma kommun, har vi lagt in en 

analyserande text utifrån den lokala verksamhetsplanen för att kompensera upp 

intervjuerna och för att synliggöra vilka krav som ställs på specialpedagogerna i den 

specifika kommunen. Vi gjorde på det sättet för att få en teoretisk mättnad, som 

Bryman (2018) beskriver innebär att data som finns känns tillräcklig. För oss betyder 

det att vi fick tillräckligt med betydelsefulla data som gjorde att vi inte kände ett behov 

av att göra fler intervjuer. 

  

3.3.1 Urval av dokument 

De lokala verksamhetsplanerna redogör för vilka mål i förskolan som har utvecklats 

och som behöver prioriteras. Där alla förskolor i kommunen behöver utvecklas och 

förbättras för att ge de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn i förskolan. 

Verksamhetsplanerna beskriver utifrån budget, förskollärarens krav, ansvar och 

dessutom vad förskolechefen behöver utveckla. I verksamhetsplanerna fann vi även 

enkäter från barnens vårdnadshavare om hur de bland annat upplever att sina barn tas 

hand om i förskolan. Utöver intervjuerna har vi läst och analyserat den specifika 

kommunens lokala verksamhetsplaner från år 2016 till 2019 där vi har tittat på 

svårigheter, utmaningar och möjligheter inom förskolan. Det kommer vi att visa upp i 

kapitlet Analys samband med Tidigare forskning och vårt Resultat från intervjuerna. 

  

3.4 Dataanalys 

Vi transkriberade tre intervjuer var. När vi transkriberade laddade vi upp ett dokument 

i Google Drive där vi båda kunde skriva ner specialpedagogernas svar på varje fråga. 

När transkriberingen var klar läste vi tillsammans en transkribering i taget och 

markerade det vi tyckte var relevant i förhållande till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Efteråt diskuterade vi resultatet och drog jämförelser och sökte efter 

skillnader och likheter mellan svaren. När vi påbörjade att skriva resultatet 

kategoriserade vi intervjupersonernas svar utifrån att de skulle kunna ge läsaren svar 
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på undersökningens syfte. Vi har läst de senaste fyra årens lokala verksamhetsplaner 

där vi plockade ut det väsentliga för studien. Efteråt diskuterade och jämförde vi 

dokumenten där vi kom fram till vilka utmaningar och möjligheter det finns i 

kommunens förskolor. Vi fokuserade på att använda kategorier som beskriver 

innehållet i styckena och började sedan koda materialet. Bryman (2018) redogör att 

kodningen av materialet bidrar till en förståelse av data och att kodningen ska börjas i 

ett tidigt skede. Sedan behövs kodningen läsas igenom utan att anteckna men mot 

slutet av första genomläsningen kan det antecknas om något intressant eller viktigt 

dyker upp. Uppföljningsvis behövs data läsas igenom en ytterligare gång men med 

kontinuerliga notiser, det kan handla om nyckelord eller teman intervjupersonerna 

använt sig av. Vi har använt oss av det här för att sedan granska koderna kritiskt för att 

beskriva fraser eller meningar, samband mellan koderna eller något som upplevs vara 

förknippat eller orsakat med något. Efteråt letade vi efter olika kopplingar mellan de 

kategorier som har utvecklas. Bryman (2018) beskriver att när kodningen ska 

utvecklas till kategorier handlar det om att vi delar upp materialen till olika kategorier 

som beskriver vad innehållet kommer att handla om. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

I studien har vi utgått från Brymans (2018) fyra delkriterier för att skapa tillförlitlighet 

i en kvalitativ forskning. Vi kommer att ta upp pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Pålitlighet innebär att det som skapas ska säkerhetsställas samt vara en tillgänglig och 

fullständig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2018). Som 

tidigare berörts i vår metod för dataanalysen tolkades intervjusvaren enskilt och 

jämfördes sedan med varandra för att försöka göra tolkningarna så pålitliga som 

möjligt. Bryman (2018) beskriver att intern reliabilitet betyder att de personer som är 

i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det de hör och ser. Vi har tolkat 

och jämfört de intervjusvar vi fick för att kunna kategorisera och se likheter samt 

skillnader mellan specialpedagogernas svar. Vi har även använt oss av de fyra senaste 

årens lokala verksamhetsplaner för den specifika kommunen för att se olika 

utmaningar och möjligheter i förskolan.  

 

Bryman (2018) beskriver att överförbarhet i kvalitativ forskning inbegriper ett 

intensivt studium av individer som har gemensamma egenskaper. Det framkommer 

ytterligare av Bryman att kvalitativ forskning tenderar att fokusera på meningen hos 

eller betydelsen av den aspekt som studeras och på kontextuellt unika betydelsen. 

Denna studie kan även överföras till andra kontexter och grupper av anställda som 

arbetar i förskola. Studien kan gynna de som vill utveckla sitt arbetssätt och därmed ta 

del av utmaningar, svårigheter och möjligheter i arbetet med tydliggörande pedagogik. 

Genom att granska de lokala verksamhetsplanerna kan vi visa på generella utmaningar 

som tycks gälla för flertalet förskolor inom den specifika kommun vi har undersökt.  
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Innebörden av trovärdighet är att flera tänkbara beskrivningar av den sociala 

verkligheten visar sig med önskvärd tydlighet (Bryman, 2018). I vår studie har vi utgått 

från majoriteten av specialpedagoger som arbetar i förskolan inom en specifik 

kommun. Vi upplever att vi har ganska hög trovärdighet eftersom vi har intervjuat 

majoriteten som är verksamma i förskolan om deras erfarenheter och kunskaper om 

tydliggörande pedagogik. Specialpedagogerna arbetar tillsammans i ett team med olika 

geografiska områden i kommunen där de träffas en gång i veckan för att diskutera och 

lära sig av varandra. Genom det ser vi en stor validitet i deras svar baserat på varje 

enskild specialpedagog i en specifik yrkesgrupp. Bryman (2018) redogör att intern 

validitet riktar sig mot att det ska finnas en god överensstämmelse mellan de teoretiska 

idéer och forskarens material.  

 

Det vi har tolkat och diskuterat har vi dessutom kopplat med tidigare forskning och 

teorier för att styrka och konfirmera studien. Vi har försökt att säkerhetsställa 

objektivt på vårt bästa sätt. 

 

3.6 Forskningsetik 

I studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer gällande de etiska 

frågorna. I det inkluderas sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. 

Specialpedagogerna som deltar under intervjun behandlas i största möjliga 

konfidentialitet där deras personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga 

kan ta del av det. När det gäller konfidentialitetskravet redogör Vetenskapsrådet 

(2012) för att uppgifter om intervjupersonerna ska förvaras på ett sätt där obehöriga 

inte kan komma åt materialet och att respondenterna har tystnadsplikt när det gäller 

information om intervjupersonerna. Specialpedagogerna som intervjuades blev 

informerade genom missivbrev (Bilaga 1) om studiens syfte, att vi inte kommer nämna 

deras namn eller arbetsplats i studien och att ljudfilerna som spelades in under 

intervjuerna transkriberas och sedan raderas efter kursavslut. Genom att de fick läsa 

igenom missivbrevet fick de godkänna att vi spelar in och vi frågade på plats för att 

vara extra tydliga om deras samtycke. Vi informerade specialpedagogerna om att de 

fick avbryta intervjun innan och under intervjun ifall de kände för det. Vi berättade 

dessutom för deltagarna vad deras svar kommer att användas till där 

intervjupersonernas svar och de uppgifter som lämnas in får endast användas i 

undersöknings ändamålet. Vi informerade intervjupersonerna att deltagandet är 

frivilligt och att de får avbryta sitt deltagande både innan eller under intervjun. 

Vetenskapsrådet (2012) beskriver att samtyckeskraven redogör att respondenterna ska 

inhämta intervjupersonernas samtycke och att om intervjupersonerna avbryter sin 

medverkan ska inte det bli negativa följder för de. Nyttjandekravet handlar om att det 

material respondenterna har samlat in under intervju ska endast användas till studien 

och inte icke-vetenskapliga syften. Vetenskapsrådet redogör ytterligare att 

informationskravet handlar om att respondenterna lämnar information om själva 

intervjun och vad studien syftar emot. Respondenterna ska informera 
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intervjupersonerna att deltagandet är frivilligt och att intervjupersonerna har rätt att 

avbryta medverkan. (se även Bryman, 2018) 

 

4. Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra Resultatet utifrån kvalitativa intervjuer med 

majoriteten av specialpedagoger i den mellanstora kommunen vi utgått från. Citaten 

som används i texten är för att skapa en djupare förståelse om specialpedagogernas 

erfarenheter med tydliggörande pedagogik. Ytterligare benämns specialpedagogerna 

utifrån Specialpedagog A, B, C, D, E och F för att skilja mellan deras citat och svar. Alla 

specialpedagoger beskrev att i arbetet med tydliggörande pedagogik finns bara 

möjligheter och att det är arbetslagets vilja som behöver arbetas på för att alla barns 

behov ska tillgodoses i förskolan. Specialpedagogerna förklarade vidare att 

tydliggörande pedagogik är till för att barnen ska förstå och känna sig delaktiga i 

förskoleverksamheten. 

  

4.1 Vad är kärnan i tydliggörande pedagogik? 

Vi kommer att inleda vårt resultat med att redogöra för det vi tolkat vara kärnan i den 

tydliggörande pedagogiken utifrån specialpedagogernas redogörelse. Vi har fokuserat 

på vad vi uppfattar vara den tydliggörande pedagogikens grundidé och där valt att 

benämna den idén för Förståelse. Vi har dessutom försökt att ringa in det vi uppfattar 

vara det viktigaste i den tydliggörande pedagogikens metodik och där med stöd av 

specialpedagogernas redogörelser valt att beskriva det som att Se individen och vi har 

lyft fram ytterligare två teman som är Lyhördhet och tålamod och Målmedvetet 

arbete. 

  

4.1.1 Förståelse 

Vi har tolkat specialpedagogernas beskrivningar av den tydliggörande pedagogiken 

som att själva kärnan i denna metodik är att bidra till en individs förståelse. 

Specialpedagogernas huvudsakliga uppgift blir därför att med stöd av olika metoder 

försöka bidra till barnets förståelse. Det kan vara till exempel att arbetslaget använder 

sig av tecken som stöd, bilder eller bildkommunikation där det blir tydligt för barnet 

att det får fler kommunikationssätt att använda sig av och det är specialpedagogernas 

roll att komma med förslag på metoder. I intervjuerna gav specialpedagogerna olika 

exempel på hur de brukar arbeta med bildstöd. De nämnde bland annat att det går att 

använda bildstöd i form av bildschema, där specialpedagogerna förklarade att det kan 

vara enskilt för ett barn eller för hela gruppen, där bildschemat kan delas in för halva 

dagen eller hela dagen. Denna form kan underlätta vid övergångar och hjälpa barnet 

att slappna av samt få en trygghet om vad som kan hända under deras dag på förskolan. 

Specialpedagog E förklarade att bildstöd är en metod i tydliggörande pedagogik men 

det är inte bara bildstöd utan det är även igenkännande, tydliggörande och struktur. 

Exempelvis uttryckte sig Specialpedagog E det som att; 
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Alla människor är i behov av tydlighet på nått sätt så. Men sen så är skalan ganska lång 

från vad jag behöver med vad kanske du behöver. Jag brukar ta det exemplet med min 

syster, att, hon trodde verkligen i lång tid när vi var vuxna att när man skulle till läkaren så 

googlade alla hur läkaren såg ut, vilken våning, hon ville ha bilder för att veta precis här 

ska jag gå, men om du får ett namn att du ska träffa en Andersson på sjukhuset, googlar 

inte du? Neeeej. Därför för henne var det en trygghet, att ha en bild “så här ser personen 

ut som jag ska träffa”. Hon skulle nog inte ha gjort så här som jag har gjort idag, hon skulle 

nog inte träffa er utan att veta hur ni ser ut. för hon vill veta vilka hon ska träffa, vart hon 

ska och vad ska vi göra, och hur länge. För då mår hon bra, då kan hon ha energi för andra 

saker i livet. Och när man ser det hos barnen, när man ser lugnet, när man ser vinsterna. 

(S.E) 

  

Tydliggörande pedagogik kan också vara att arbetslaget anpassar sitt språk och att de 

pratar i kortare meningar eftersom vissa barn inte förstår längre instruktioner. Det kan 

dessutom vara att barnet ska förstå hur de ska börja och avsluta en uppgift. I arbetet 

kan det handla om att ett barn behöver en vuxen som sitter bredvid vid måltider eller 

samlingar. Till och med små barn kan uttrycka sig och Specialpedagog F nämnde att 

hen använde sig av en samtalsmatta där det finns olika alternativ för barnet att 

kommunicera på till exempel beskriva sin känsla eller vad den vill ha. Ytterligare ett 

exempel som beskrevs av Specialpedagog D var att hen använder sig av en pratkarta 

vid måltider, som hjälper barnet att se vilka erbjudanden det finns att välja mellan, där 

barnet kan peka på det den vill ha. Bilder kan också göra det tydligt i miljön till exempel 

kan bilder visa vart saker ska stå någonstans och vad som finns i lådor, där barnen kan 

se vart de kan hämta till exempel saxar eller pennor. 

 

4.1.2 Att se individen 

För att lyckas i arbetet med tydliggörande pedagogik beskriver samtliga 

specialpedagoger behovet av att se individen och att försöka förstå det unika barnets 

behov av stöd och hjälp. Specialpedagogerna berättade bland annat att de behöver 

skräddarsy metoder inför barnets behov, där de behöver titta närmare på vilka 

problemsituationer det finns och vad det kan bero på. Till exempel förklarade 

Specialpedagog A det såhär; “Sen är det ju människor vi har att göra med, så man kan 

inte alltid att det funkar för det här barnet så funkar det för det här barnet, det är inte 

skräddarsytt”. 

 

Specialpedagogerna förklarade att det inte finns en färdig metod som fungerar utan 

det är viktigt att testa sig fram och använda sig av olika metoder som anpassas efter 

barnet. Specialpedagogerna menade att vissa barn är mottagliga för till exempel 

bildstöd medan andra barn kanske lättare tar emot teckenstöd för att förstå 

innebörden. Det finns barn som behöver använda flera metoder för att kunna förstå 

innebörden. För att hitta metoder som fungerar för det enskilda barnet förklarade 

specialpedagogerna att som arbetslag behöver de vara lyhörda, ha tålamod, samt 

arbeta mot ett tydligt mål i arbetet med tydliggörande pedagogik. 
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4.1.3 Lyhördhet och tålamod 

Som redan berörts är en viktig egenskap i arbetet med tydliggörande pedagogik att vara 

lyhörd och nyfiken på det som arbetas med. Till exempel beskriver Specialpedagog F 

behovet såhär; “Lyssna på barnen, var lyhörda, våga prova saker inget är fel, när man 

får snilleblixtar och tänker att de skulle vara någonting och det är inte fel. Det som är 

rätt för barnet är rätt”. En annan viktig egenskap som flera av specialpedagogerna 

berörde var tålamod. Flera av specialpedagogerna förklarade under intervjuerna att 

det är viktigt att verkligen ge barnet den tid som behövs för att förstå. Specialpedagog 

B förklarade behovet såhär; 

  
När ett barn ska börja prata har alla föräldrar och människor tålamod att vänta på det 

ordet barnet ska säga och till slut säger barnet ett ord och det glatt överraskande för alla 

människor eller föräldrar men när pedagoger arbetar med tydliggörande pedagogik kan 

tålamodet tappas där pedagoger tycker att barnet inte förstår och att pedagogerna tappar 

tålamodet och inte fortsätter arbeta med exempelvis bilder, eftersom barnet inte tar in det 

pedagogerna arbetar med. (S.B) 

 

Specialpedagog E beskrev på liknande sätt och förklarade att hen fått tagit del av det 

som Specialpedagog B uttryckte i citatet där de båda har diskuterat och ansåg att 

tålamod är väsentligt i arbetet med tydliggörande pedagogik. 

 

4.1.4 Ett gynnande arbete 

Vi har valt det här temat för att beskriva vilken tanke och vilket syfte som 

specialpedagogerna har bakom sitt arbete med tydliggörande pedagogik. Det finns ett 

flertal exempel som gavs under intervjuerna på hur den tydliggörande pedagogiken har 

gjort det enklare för barn att förstå sin omgivning och gynnat barnen i praktiken. 

Specialpedagog F arbetade med ett barn som gick in i fel dörr när de var ute på 

förskolan, där barnet gick in på andra avdelningar och både specialpedagogen och 

arbetslaget förstod inte varför det här barnet gick fel. Specialpedagogen fick testa sig 

fram och hitta en lösning tillsammans med arbetslaget. Ett försök var att markera 

dörrarna på utsidan med en viss färg för att separera avdelningarna, till exempel att 

markera färgen röd på dörren som ledde till den röda avdelningen. Barnet slutade att 

gå till fel dörr och andra avdelningar. Specialpedagog F använde sig av färgad tejp på 

golvet för att markera inomhus vart gränsen från en avdelning till en annan var 

någonstans och märkte en skillnad på barnens orientering. Specialpedagog F uttryckte 

sig såhär; 

 
Det som faktiskt var bra för det här barnet som gick in i andra dörrar var att barnet hittade 

alltid rätt och så blev det en vägledning för andra barn också, som vi inte hade tänkt på. 

Sådana små enkla saker gör det också tydligt. Det var inte så att barnet medvetet ibland 

kunde vi bli lite provocerade och tänka varför gör han alltid såhär och varför går han alltid 

in på andra avdelningar vi har sagt till och förklarat att man inte får det. Men det handlade 

inte om det utan barnet hittade inte. (S.F) 

 

Specialpedagog A beskrev ett arbetssätt som hen brukade introducera till arbetslaget 

som kan arbetas med i barngruppen. Det är ett lådsystem i ett, två och tre. I ettan börjar 
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barnet och i trean avslutar barnet med till exempel en aktivitet. Trean brukar vara 

något roligare att göra, ettan och tvåan kräver mer av barnet för att de ska förstå 

uppgiften och arbetslaget behöver göra det tillräckligt tydligt för dem. 

Specialpedagogerna berättade att de förutom det som precis nämnts, använder 

specialpedagogerna sig av bland annat sociala berättelser, tidshjälpmedel, äggklockor 

och timstockar för att visa hur länge en aktivitet ska pågå. Syftet är att barnen ska få 

en känsla för tid och göra det lättare att acceptera övergångar. Ett exempel 

Specialpedagog C uttryckte var att; “Som vuxen vet vi när vi vaknar vad vi ska göra 

under dagen, vad som förväntas av oss i olika situationer, vilka vi troligtvis kommer att 

träffa och så vidare”. Enligt det här citatet berättade Specialpedagog A är något som 

barn inte har, där de inte vet vad som ska göras, vad som förväntas, vilka den förväntas 

träffas eller vad som ska tas med till förskolan. Det är dessa grundfrågor som 

specialpedagogerna menar att barnen ska få besvarade, en gång eller kanske flera 

gånger under dagen. 

 

4.2 Utmaningar i arbetet med tydliggörande pedagogik 

Här beskrivs det vi uppfattar vara de huvudsakliga utmaningarna i arbetet med 

tydliggörande pedagogik. Det framkom tydligt i intervjuerna att de främsta 

utmaningarna för specialpedagogerna inte handlar om arbetet med barnen, utan i 

arbetet med arbetslaget på de olika förskolorna. Bland annat tog specialpedagogerna 

upp olika anledningar till varför arbetslaget inte har tid att arbeta med de metoder som 

ges förslag på. Problemet bygger i huvudsak på att specialpedagogerna enbart är 

inkallade resurser som endast arbetar kort tid med barnet, där deras centrala uppgift 

därför är att förmedla arbetssätt till arbetslaget där de själva kan arbeta vidare med 

den specifika metoden. I det arbetet uppstår de utmaningar vi har valt att tematisera 

som Brist på kunskap, Brist på tid samt Brist på engagemang. 

 

4.2.1 Brist på kunskap 

En av de viktigaste utmaningarna i arbetet med tydliggörande pedagogik och som flera 

av specialpedagogerna berörde är det vi valt att tematisera som arbetslagets Brist på 

kunskap. Det som specialpedagogerna nämnde som anledning till att arbetslaget 

skapar stress och oro bygger på att de har brist på kunskap, därmed inte vet vad de ska 

göra. Det kan vara en rädsla hos arbetslaget där de inte har använt metoden innan och 

därför arbetar de inte med tydliggörande pedagogik, eftersom det skapar en rädsla och 

en oro för att misslyckas. Det är osäkerheten som tar över och tanken på att det kan gå 

fel, menade specialpedagogerna. Ett exempel som Specialpedagog E beskrev var såhär; 

“Man måste komma ut och prata om det, tillföra litteratur, men man måste känna det, 

man måste uppleva det här magiska som man kan göra som pedagog när man ser att 

det funkar, så det är långsiktigt”. Det här menade Specialpedagog E är ett samarbete 

som behövs för att ge arbetslaget en struktur i sitt arbete. Specialpedagogen ser också 

till att när hen kommer ut och säger att de ska arbeta med tydliggörande pedagogik 

kommer inte chefen och säger att de ska arbeta med något annat, utan att det blir ett 

samarbete med alla parter om vad de ska arbeta med. Vi tolkar det som att arbetslaget 
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behöver erbjudas chansen att fördjupa sig i ämnet för att få den kunskap de behöver 

för att arbeta med tydliggörande pedagogik. 

 

4.2.2 Brist på tid 

Samtliga specialpedagoger beskriver att när de kommer till förskolan och frågar 

arbetslaget om de använder sig av bildstöd i sitt arbete har svaret ofta blivit ett ja. 

Specialpedagogerna frågar vart bildstödet finns någonstans. Eftersom bildstödet inte 

syns på avdelningen förklarade Specialpedagog F under intervjun att bilderna brukar 

ligga i ett skåp som barnen inte har tillgång till eller kan använda bilderna. Det räcker 

inte med att arbetslaget sätter upp bilstöd på väggen och tror att barnet ska fixa det 

själva utan det måste arbetas med det. Specialpedagogen menade att arbetslaget måste 

ge tillräckligt med tid och testa under en längre period i arbetet med tydliggörande 

pedagogik. Till exempel uttryckte Specialpedagog F sig såhär; 

  
Amen det är ju tid, det är alltid tiden som faller lite grann. … Det blir väldigt tydligt för 

barn utan att vi är på och tjatar. Men att jobba in de här rutinerna och vissa behöver vi 

vuxna vara med och vägleda i den processen. (S.F) 

  

Enligt det här förklarar Specialpedagog F att vissa arbetslag kan känna att det finns lite 

tid att arbeta med bilderna under deras stressiga vardag och att de får några veckor på 

sig att testa innan specialpedagogen kommer tillbaka för att se hur det går. Stressen 

inför det kan bero på att det är stora barngrupper och inga vikarier, berättade samtliga 

specialpedagoger. 

 

4.2.3 Brist på engagemang 

Flera av specialpedagogerna poängterade att arbetslaget saknar engagemang för att 

arbeta med de förslag som specialpedagogerna ger. Arbetslaget kan tro att bilder bara 

är till för barn utan verbalt språk och att de inte ser barnets rätt till att kommunicera. 

Samtliga specialpedagoger uttryckte sig likvärdigt där de menar att vissa arbetslag 

kanske inte ser värdet i att arbeta med tydliggörande pedagogik. Arbetslaget behöver 

komma överens om hur de ska arbeta med tydliggörande pedagogik där de behöver 

diskutera, annars rinner det ut i sanden och det blir inget av arbetet. En annan 

utmaning kan vara att specialpedagogerna skickar ut bilder och att de pratar med 

arbetslaget men sedan när det har gått några veckor och specialpedagogen träffar 

arbetslaget igen säger de att de har testat men vidare menar arbetslaget att det inte har 

fungerat. Specialpedagogerna tog upp att de arbetar med att se vad arbetslaget har för 

strategier och anpassningar där specialpedagogen tillsammans med arbetslaget börjar 

med att diskutera och komma fram till en metod som kan passa för både barnet och 

arbetslaget. 
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4.2.4 Kommunens lokala verksamhetsplaner och olika 
begränsningar i verksamheten 

Utifrån de utmaningar som specialpedagogerna beskriver har vi även tolkat 

utmaningarna som finns i de lokala verksamhetsplanerna för förskolan. Under de 

senaste fyra årens lokala verksamhetsplaner för förskolan och skolan inom kommunen 

redogör de att det är en fortsatt ökning av barn i förskolan som visar på att det är akut 

på förskoleplatser, vilket kräver en hög grad omställning och planering. Därför måste 

förskoleorganisationen ständigt vara i förändring för att svara upp mot de krav och 

behov som ställs. Det är ett stort behov av högskoleutbildade medarbetare för att 

minska antalet barn per förskollärare, där förskolläraren skulle kunna ägna sig mer åt 

undervisningen i förskolan. Det redogörs att förskolan och förskollärare behöver aktivt 

anpassa och planera för de ökande antal barn och kraven på förskollärare i förskolan. 

En svårighet i de lokala verksamhetsplanerna är att kunna planera en högkvalitativ 

verksamhet när förutsättningarna i förskolan ändras från dag till dag. 

Verksamhetsplanen för kommunen beskriver ytterligare såhär; 

 

Bristen på behörig personal ökar och det blir allt viktigare att behålla, stödja och utveckla 

medarbetare genom kompetensutveckling. […] Några av nämndens anslagsfinansierade 

verksamheter har inte resursförstärkts i takt med den demografiska utvecklingen i 

kommunen. Antalet barn och elever ökar och därmed behovet av resurser i våra 

verksamheter. […] Utökade uppdrag drivna av lagar, förordningar, interna processer och 

liknande gör att vi måste anpassa hur vi arbetar för att utföra våra uppdrag effektivt. Vi 

ser ett behov av resursförstärkning inom både skolverksamheterna och 

anslagsfinansieringen till följd av detta. (Lokal verksamhetsplan, 2019, s.3(17)) 

  

4.3 Svårt att tydliggöra den tydliggörande pedagogiken 

Utifrån intervjuerna med specialpedagogerna tolkar vi att den huvudsakliga 

utmaningen i arbetet med tydliggörande pedagogik är att tydliggöra och få arbetslaget 

att förstå värdet i tydliggörande pedagogik. Specialpedagog A gav tydligt uttryck för 

det; “Arbetslaget behöver förstå varför de ska använda sig av tydliggörande pedagogik 

och varför det är bra för barnet”. Det finns en viss frustration runt det här arbetet med 

arbetslaget som flera av specialpedagogerna gav uttryck för. Exempelvis beskrev 

Specialpedagog A det såhär: 

  
Det gäller att hitta det här som fungerar, och de har ju själva bett om att få hjälp. Jag är ju 

som ett stöd, jag tvingar aldrig på någon annan någonting utan det här är ett stöd och ett 

erbjudande och oftast något som de har bett om själva. Ja, så då gör de vad de vill med det. 

(S.A) 

  

Specialpedagogerna kommer med förslag utifrån vad arbetslaget har sett och vad de 

behöver arbeta med, samt är specialpedagogerna ett stöd för de. Specialpedagogerna 

kan berätta att arbetslaget ska arbeta med tydliggörande pedagogik, vilket kan skapa 

en oro för arbetslaget eftersom det är ett främmande begrepp. Specialpedagogerna 

poängterade att de försöker ta små, små steg när de introducerar arbetet med 

tydliggörande pedagogik. Att de behöver hjälpa arbetslaget att förstå innebörden med 
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arbetet och lägga ner tid på det. Arbetslaget kan tycka att arbetet med tydliggörande 

pedagogik blir för mycket utöver arbetet och rutinerna de redan har. Det tolkar vi är 

ett viktigt glapp mellan teori och praktik, eftersom det är tydligt att det finns större 

behov av att som specialpedagog dessutom tydliggöra den tydliggörande pedagogiken 

för arbetslaget ännu mer och lägga sin tid på det, istället för att presentera ett 

främmande arbetssätt. 

 

5. Analys 
Vi kommer i det här kapitlet göra en analys på resultatet där tidigare forskning och det 

teoretiska perspektivet kopplas. Genom det här skapas en djupare förståelse och 

kunskap i anknytning till specialpedagogernas erfarenheter med tydliggörande 

pedagogik. 

  

5.1 Möjligheter för en tydlig vardag 

De likheter som vi tolkat mellan alla specialpedagogerna var att de tyckte att arbetet 

med bildstöd är viktigt i förskolan. Bildstödet är inte enbart för barn i behov av stöd 

utan för hela barngruppen där alla tillsammans kan ta nytta av bildstöd. I det 

sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2010) att människor skapar samspel med 

hjälp av vår omgivning och redskap som finns runt omkring oss. Vi använder oss av 

det för att skapa en förståelse där vi kan utföra praktiska aktiviteter och kommunicera 

med andra. 

  

Specialpedagogerna berättade under intervjuerna att bildstöd blir ett tydligt, 

strukturerat och igenkännande för barnen i förskolan. Säljö (2010) redogör att i det 

sociokulturella perspektivet används termer som verktyg och redskap för att förstå vår 

omvärld, där till exempel människor använder redskap dagligen för att gynna och 

underlätta vår vardag. Specialpedagog E gav en likhet från oss vuxna utifrån 

specialpedagogens familjemedlems perspektiv, hur mycket vi egentligen behöver 

bildstöd i vardagen för att känna trygghet och vara lugn. Grundfrågorna behövs för att 

vi ska klara av vår vardag. Specialpedagog E anser att vi vuxna får veta vem vi ska träffa, 

vad som behövs ta med, vad som ska göras och hur länge det ska pågå. I resultatet 

beskrev specialpedagogerna liknande om varför de använder sig av tydliggörande 

pedagogik. Alla arbetar för att barnen ska förstå vad de ska göra. Grundfrågorna 

besvarar för barnen vad de ska göra nu, vad de ska göra efteråt, vad som förväntas av 

dem i olika situationer, vilka de kommer träffa och så vidare. Det kan dessutom vara 

att veta när till exempel en aktivitet börjar och avslutar, för att göra det tydligt. Det är 

för att få en struktur i vardagen och för att hjälpa till vid övergångar. Som hjälpmedel 

för att kunna besvara frågorna berättade specialpedagogerna att de använder sig av 

konkreta material som till exempel bildstöd, teckenstöd, tidshjälpmedel och sociala 

berättelser. Persson (2003) lyfter i sin doktorsavhandling att visuell strukturering 

handlar om att ha en miljö som vilar sig på struktur. Att använda sig av visuella 
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hjälpmedel visade sig förbättra livskvaliteten, öka självständigheten och förbättra 

färdigheterna där barn med exempelvis autism utvecklas. 

 

De lokala verksamhetsplanerna redogör att förskolans verksamhet ska ge varje barn 

tid att utvecklas, lära sig och ge en god grund i barnens kunskapsutveckling. Det är i 

det rationella samspelet och det goda mötet som förutsättningar för barns utveckling 

och lärande skapas. Det är förskolläraren som ska styra de målstyrda processerna för 

att intentioner och Läroplanens (Skolverket, 2016) mål uppfylls. Förskollärare 

ansvarar för det pedagogiska innehållet och för det målinriktade arbetet som främjar 

barns lärande och utveckling. Förskollärare har som uppdrag att öka likvärdigheten i 

förskolan och höja kvaliteten. Barnens lärande behöver riktas mot de mål som 

förskolan ska sträva efter och stödja. För att det ska ske i förskolan behöver 

förskollärare vara skickliga på att skapa processer och ta till vara på barnens initiativ 

som syftar till lärande och utveckling. Barn i förskolan har rätt till en likvärdig förskola 

och få de optimala möjligheterna till lärande och utveckling, där förskolan ligger i 

grund till livslångt lärande. Liknande från vad de lokala verksamhetsplanerna redogör, 

beskriver även DeVore och Russells (2017) i sin undersökning att arbetslaget måste 

hitta strategier utifrån det enskilda barnet i barngruppen för att skapa dagliga rutiner 

och ett arbetssätt som effektivt kan lära barnen funktionella färdigheter, där de kan 

öva på det och förstärka dessa färdigheter dagligen. Det framkommer ytterligare att 

undervisningen ska ge färdigheter och mer kompetens för barnen att komma in i 

rutiner och inlärningsmiljöer. 

  

5.2 Strategier 

Likheter som vi fann mellan specialpedagogernas synsätt är att de beskrev arbetslagets 

oro att arbeta med bildstöd eller teckenstöd eftersom det kan vara en rädsla över att 

misslyckas. Det kan handla om att arbetslaget inte har arbetat med specifika metoder 

tidigare, vilket skapar en oro och rädsla hos arbetslaget i förskolan. Frazeur Cross m.fl. 

(2004) lyfter i sin studie att det har varit en osäkerhet för specialpedagoger att arbeta 

med inkluderande arbetssätt i förskolan. Till exempel där barn i behov av stöd och 

funktionshindrade barn utvecklas tillsammans med andra barn eftersom det har varit 

en vana att arbeta enskilt med ett barn tidigare. Men genom att testa att arbeta med ett 

inkluderande arbetssätt för hela barngruppen insåg de i studien att det blev ett annat 

förhållningssätt genom att arbeta tillsammans. Specialpedagogerna beskrev att det är 

osäkerheten som tar över när specialpedagogerna presenterar en metod som till 

exempel bildstöd hos ett arbetslag. Arbetslaget kan säga att de har arbetat med det 

tidigare, att barnen inte är intresserade eller att de redan använder sig av det, men att 

bildstödet ligger i ett skåp där barnen inte kan ta del av materialet. Specialpedagogerna 

poängterade att det gäller att arbeta med metoden under längre tid för att bedöma om 

barnen tar till sig eller inte. Men en utmaning är att arbetslaget anser att det inte finns 

någon tid att arbeta med metoden som ges till förslag. Alla specialpedagoger beskrev 

att arbetslaget måste förstå innebörden och syftet med tydliggörande pedagogik samt 

försöka arbeta in det. Tillsammans med specialpedagogerna kan arbetslaget diskutera 
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och komma överens om hur de ska arbeta med tydliggörande pedagogik för att få det 

att fungera. Trots det ser specialpedagogerna en utmaning att ta sig an eftersom deras 

stöd lätt läggs åt sidan. En av specialpedagogerna nämnde att i sitt samarbete med 

arbetslaget försöker hen hjälpa till med anpassningar och strategier för att hitta en 

passande metod för barnet och arbetslaget. Erbeli (2019) redogör att 

specialpedagogerna ska hjälpa arbetslagen att hitta metoder och tillvägagångssätt som 

ska anpassas efter barngruppen för att skapa inkludering. Författaren skriver att det 

inte finns en metod som passar alla utan att metoder behöver anpassas utefter barnens 

svårigheter, och i det arbetet behöver specialpedagogerna hjälpa arbetslaget att se 

barnens svårigheter och finna metoder utifrån det. De lokala verksamhetsplanerna 

redogör att öka jämställdhet och likvärdighet i förskolan. Förskolan ska dessutom 

arbeta flexiblare och besitta snabbare omställningar där tydlighet ska vara ett fokus. 

Förvaltningen samverkar med andra aktörer och förvaltningar i arbetet med social 

hållbarhet, vilket är en avgörande betydelse för att förskolan ska kunna ge de bästa 

tänkbara förutsättningarna för framtiden. Barnen i förskolan ska uppleva ett lustfyllt 

lärande och varje barn ska bli respekterad och lyssnad på. Göransson m.fl. (2015) har 

fått fram ett resultat om att den främsta och största svårigheten som specialpedagoger 

möter på i förskolor är hur förskolan anpassar sig i miljön utifrån varje enskilt barn 

och att det är arbetslaget som inte har tillräckligt med kunskap när det gäller att 

inkludera i förskolan samt att hitta metoder som passar för det enskilda barnet. Det 

framkom av Göransson m.fl. att inget arbetslag i deras undersökning ansåg att 

svårigheterna ligger på barnens olikheter utan att det handlar om arbetslagets egna 

kunskaper och kompetens. I likhet med studien av Frazeur Cross m.fl. (2004) lyfter de 

att ett arbetslag måste hitta lämpliga möjligheter och stöd för att lära sig mer om till 

exempel metoder och strategier för att det ska bli inkluderande för alla barn i behov av 

stöd och en positiv inställning. 

  

5.3 Tålamod i arbetet med metoder 

Specialpedagogerna gav liknande förklaringar med att de måste lösa det problem som 

har uppstått i förskolan med ett specifikt barn. Sullivan Palincsar (1993) redogör 

utifrån det sociokulturella perspektivet att om det uppstår att ett barn har svårigheter 

i förskolan behöver det undersökas i vilka sammanhang som dessa svårigheter uppstår, 

genom att observera hur och vad barn lär sig samt interaktionerna i dessa situationer. 

Alla specialpedagoger menade på att det inte finns någon klar metod att använda för 

ett specifikt barn utan det handlar om att skräddarsy metoder utifrån det barnet 

förmedlar och behöver stöd i. Specialpedagogerna poängterade att det är viktigt att 

testa sig fram med olika metoder just för att hitta den rätta metoden för det specifika 

barnet. Alla barn är inte mottagliga för till exempel bildstöd utan det gäller att hitta 

något som passar det barnet. Specialpedagogerna beskrev för att hitta metoder behöver 

arbetslaget tålamod och tänka på vad tydliggörande pedagogik ger för syfte till barnen. 

En liknelse som Specialpedagogerna B och E beskrev var att alla människor eller 

vårdnadshavare har sådant tålamod när ett barn ska säga sitt första ord och därmed 

menade specialpedagogerna att samma tålamod ska finnas i arbetet med tydliggörande 
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pedagogik. Desombre m.fl. (2018) tar upp att arbetslag med mindre positiv inställning 

till inkludering har inte sett samma verkan som specialpedagogerna som har sett 

resultat i barnens utveckling. I likhet med Frazeur Cross m.fl. (2004) som lyfter genom 

att testa sig fram, våga på nya arbetssätt och att se barnens framgång förändrades 

specialpedagogers perspektiv och specialpedagogerna fann ett större tålamod i sitt 

arbete.  

 

Ett konkret exempel som Specialpedagog F beskrev under intervjun som tydliggjorde 

hur arbetslaget kan arbeta med tydliggörande pedagogik. Specialpedagogen beskrev 

att ett barn gick in i fel dörr när de var ute på gården. Specialpedagogen beskrev 

noggrant och konkret under intervjun att hen markerade den rätta dörren med röd 

färg, vilket tydliggjorde för barnet vilken dörr som tillhörde barnets avdelning. Allting 

tar tid, förklarade specialpedagogen, att få in rutiner och att bli vägledd in i processen. 

Renblad och Brodin (2014) redogör att arbetslag som arbetar med barn behöver och 

borde utveckla kunskaper om en mer inkluderande förskola samt där barn med 

bristande kunskaper ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

 

5.4 Förskolans verklighet 

Den största problematiken som specialpedagogerna delade var att arbetslagen i 

förskolan behöver förstå vad tydliggörande pedagogik handlar om och att det är ett 

arbetssätt som gynnar alla barn. Persson (1998) redogör att alla i arbetslaget behöver 

bli involverade i ett arbete för att kunna rikta sig mot långsiktiga lösningar. Persson 

beskriver att arbetslaget behöver ge tid för att se resultat i det nya arbetssättet de 

provar på och låta det knytas an med deras dagliga verksamhet. Specialpedagogerna 

tror att arbetslaget ser tydliggörande pedagogik som någonting främmande och något 

som kräver mycket arbete när de redan har mycket annat att göra. Det kan handla om 

arbetslagets stress att lägga till mer arbete när barngrupperna känns för stora och 

saknaden av vikarier vid sjukdom. Specialpedagogerna och arbetslagets erfarenheter 

gavs stöd av de lokala verksamhetsplanerna där det var tydligt att kommunen har flera 

utmaningar de arbetar med, men där det för tillfället är behov av ökad 

personalomsättning för att både minska barngrupperna och för att kunna öka tiden 

mellan pedagog och barn. 

 

Göransson m.fl. (2015) redogör i sin undersökning att specialpedagogerna blir 

kontaktade av förskolechefen på en specifik förskola där specialpedagogen får komma 

in som ett stöd i ett arbetslag. Specialpedagogens arbete i förskolan utgår från att 

arbeta med svårigheter som arbetslaget har mött och ge inspiration till arbetslaget för 

fortsatt arbete. I likhet med Renblad och Brodin (2014) framkommer det i deras 

undersökning att specialpedagogernas roll i förskolan är att vara bollplank, att ge råd 

och tips till arbetslaget. Eftersom det är arbetslaget som från början har bett 

specialpedagogen om hjälp, men att de råd och stöd som specialpedagogen kommer 

med kan kännas för mycket, anser specialpedagogerna är ett problem och vill att de 

ska arbeta med små steg samt förstå hur värdefullt arbetet blir i slutändan. Säljö (2010) 
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beskriver Vygotskijs teori utifrån det sociokulturella perspektivet att om ett barn till 

exempel sitter ensam med ett problem kanske det går att lösa med egen prestation och 

tid, men med samspel och stöd från andra går det att lösa problemet med andra 

infallsvinklar där det blir större utveckling och ett annat lärande hos barnet. Förskolan 

är en arena för utveckling och lärande samt är det förskollärarens erbjudande av stöd 

och utvecklingsmöjligheter som gör skillnad.  

 

6. Diskussion 
Det här kapitlet delas upp i tre underrubriker, där vi först presenterar 

Metoddiskussion, följer upp med Resultatdiskussion och med Fortsatt undersökning. 

Som avslutande del i denna studie presenteras Slutsats där vi binder ihop hela studien. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer i studien. Vi anser att metoden har 

varit relevant för denna studie eftersom vi ville undersöka specialpedagogers 

erfarenheter med att arbeta med tydliggörande pedagogik. Vi träffade 

specialpedagogerna ansikte mot ansikte för att specialpedagogerna skulle träffa oss 

båda personligen. Bryman (2018) beskriver att det är lättare att skapa en tillitsfull och 

en fungerande relation genom att genomföra en intervju vid kontakt ansikte mot 

ansikte. Det här anser vi är ett bra alternativ när en studie ska skrivas baserat på andras 

erfarenheter utifrån ett visst ämne för att de ska kunna få en bild av oss och vilka vi är 

samt att vi som intervjuar får ett ansikte på informanterna. Att intervjua majoriteten 

av specialpedagoger i den specifika kommunen gjorde att vi fick ta del av den större 

delen av specialpedagogers arbetssätt och erfarenheter med tydliggörande pedagogik. 

  

Eftersom denna studie har gjorts med en särskild tidsbegränsning har det bidragit till 

att vi inte har kunnat fördjupa oss i litteraturen och gå igenom materialet flera gånger. 

Vi fick ta oss till specialpedagogernas platser när vi skulle genomföra intervjuerna, 

förutom med en specialpedagog som hade möjlighet att träffas på en närmare plats, 

känner vi att mycket av den tiden gick att ta oss runt i den valda kommunen. Men å 

andra sidan tycker vi att vi har gjort rätt beslut med att åka runt till specialpedagogerna 

än att till exempel använda oss av telefonintervjuer, för att få ett ansikte på personen 

vi intervjuar och för att göra det till ett personligt möte. Ett förslag på hur våra 

intervjuer kunde genomföras beskriver Bryman (2018) är fokusgruppsintervjuer. 

Eftersom det är ett arbetsteam av specialpedagoger inom den särskilda kommunen 

som vi intervjuat skulle det gå att intervju alla tillsammans på en och samma gång, eller 

åtminstone några i taget. Det skulle vara för att underlätta tidspressen av vårt behov 

av att åka runt till de olika platserna som specialpedagogerna befann sig på och för att 

få in mer diskussion under intervjuerna. Bryman klargör att transkribering av sådana 

intervjuer kan vara knepiga och det kan vara svårt att skilja intervjupersonerna utifrån 

deras röster. Det kan dessutom vara att en dominerar diskussionen och göra att en 
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persons åsikter dras över andras. Därför anser vi att individuella intervjuer var ett bra 

val eftersom vårt fokus var att höra deras enskilda erfarenheter och sedan jämföra de. 

  

Att kontakta specialpedagoger inför intervjuer har varit en svårighet i denna studie på 

grund av tidsbegränsningen samt att det var ett problem att få kontakt med 

specialpedagoger i den specifika kommunen. Det lade ytterligare tidspress på oss i vår 

planering av arbetet. Observationer var ett intresse från vår sida i början av 

planeringen av studien där vi tänkte kombinera observationer med intervjuer för att få 

en klarare syn på hur de berättar i sitt arbete och hur de gör i praktiken. På grund av 

den tidsperiod vi hade att göra studien fick vi lägga observationerna åt sidan och istället 

fokusera på intervjuer. Samtidigt känner vi att vi fått tillräckligt från intervjuerna och 

vi är nöjda med resultatet. Eftersom vi intervjuade majoriteten av specialpedagoger 

anser vi inte att vi kunnat få ett annat resultat utöver det vi har fått. Genom att vi har 

använt oss av de lokala verksamhetsplanerna från de senaste fyra åren har vi fått en 

fördjupad förståelse om utmaningar, hinder och möjligheter som uppstår i förskolan 

som vi kunde se en koppling med specialpedagogernas svar. Att göra en kvalitativ 

textanalys av dessa styrdokument har gett stöd för specialpedagogernas utsägelser och 

ger dig som läsare en trovärdighet med det som presenteras i resultatet. Vi anser att 

om vi inte hade haft majoriteten av specialpedagogerna i kommunen kanske resultatet 

skulle bli annorlunda eller om vi utgick från specialpedagoger från olika kommuner 

hade resultatet blivit olikt utifrån deras erfarenheter och arbetssätt inom en viss 

kommun. Därför använde vi oss av en specifik kommun för att se specialpedagogers 

likheter och skillnader i en och samma kommun samt se kopplingar. 

  

6.2 Resultatdiskussion 

I den här delen av studien gör vi en sammanfattning av vad vi kom fram till i analysen 

och beskriver den tredje forskningsfrågan; På vilket sätt kan specialpedagogernas 

erfarenheter av hinder, utmaningar och möjligheter bidra till en utveckling av 

tydliggörande pedagogik? Vi har kategoriserat delen in i teman Utmaning och 

svårigheter, Tydliggöra den tydliggörande pedagogiken och Utveckling av 

specialpedagogernas erfarenheter för att det ska bli lättare att följa vårt avslutande 

kapitel. 

  

6.2.1 Möjligheter med tydliggörande pedagogik 

Från det som har tolkats från intervjuerna samt det vi läst i forskning anser vi att med 

tydliggörande pedagogik finns det, precis som specialpedagogerna berättade, bara 

möjligheter. Om ett arbetslag börjar använda sig av olika metoder som till exempel 

bildstöd, teckenstöd, sociala berättelser eller tidshjälpmedel på sin avdelning under en 

längre period, utvecklas barngruppen på ett sätt eller ett annat. Erbeli (2019) redogör 

att det inte finns en klar metod utan metoder behöver anpassas utifrån barnens 

svårigheter. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) uttrycker att verksamheten 

ska utgå från barnens behov för att kunna stimulera barnens lärande och utveckling 
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och ytterligare att förskolan ska anpassas utefter varje enskilt barn. Förskolan ska vara 

en plats där alla barn känner en trygghet, att det är lärorikt och roligt. 

  

6.2.2 Utmaningar och hinder 

Resultatet som har påvisats i den här studien är att de utmaningar och svårigheter som 

beskrivs av specialpedagogerna är främst i relation till arbetslaget. Deras rädslor, 

kunskap och oro över att misslyckas ligger till grund och som specialpedagogerna 

förklarade kan bero på flera faktorer som till exempel tid, inte tillräckligt med personal 

eller att arbetssättet är främmande för arbetslaget. Det här uppfattade vi som en 

trovärdighet utifrån våra egna erfarenheter i praktiken där vi har mött och sett 

arbetslag som anser att det finns för lite tid till arbetet. Vi har uppfattat att det är stora 

barngrupper som ger arbetslaget en känsla att de inte hinner med allt som behövs, 

krävs och allt som de vill göra. Som Säljö (2010) beskriver, lär sig barn som mest från 

sin omgivning och i interaktioner med andra. Om arbetslaget inte har tid eller kunskap 

att vara med i interaktioner hindrar det barnens utveckling och lärande. Vi tolkar det 

Säljö beskriver att relationer är viktiga för att skapa en lärorik miljö och i detta fall 

menar vi att om specialpedagogerna har ett gott samspel med arbetslaget kan de 

komma överens och skapa ett gott samarbete där arbetslaget förstår arbetet med 

tydliggörande pedagogik. Genom att koppla specialpedagogernas svar under 

intervjuerna och analysera de lokala verksamhetsplanerna från de senaste fyra åren ser 

vi en koppling i både specialpedagogernas erfarenheter och vad som är en utmaning i 

förskolor. En del av specialpedagogernas arbete beskrivs av Renblad och Brodin (2014) 

att de ska vara med som ett stöd och ett bollplank för arbetslaget. Det är arbetslagets 

behov som behöver tillgodoses. Samtidigt som det är en utmaning och en svårighet i 

arbetet verkade specialpedagogerna under intervjuerna ge en positiv inställning till att 

de behöver först och främst fokusera på att få arbetslaget att förstå innebörden i hur 

tydliggörande pedagogik kan underlätta och ge struktur för både arbetslaget och 

barnen i vardagen. Desombre m.fl. (2018) beskrev att om arbetslagen får veta vilka 

resultat de kan få ut av att arbeta med tydliggörande pedagogik anser vi att det går att 

skapa en grundförståelse till varför det är viktigt för barns lärande och utveckling. 

 

6.2.3 Tydliggöra den tydliggörande pedagogiken 

Tydliggörande pedagogik har beskrivits i vår studie utifrån litteratur och teorier att 

fokuset ligger på att få barnen att förstå aktiviteter, situationer eller vardagen på 

förskolan genom konkret material. I våra diskussioner där vi har utgått från litteratur, 

teori och resultat, anser vi att det inte enbart är viktigt med ett tydliggörande, tålmodigt 

och målmedvetet arbetssätt med barn utan det är något som krävs i alla sammanhang, 

dessutom i relation mellan specialpedagog och arbetslag. Det finns hela tiden ett behov 

av att vara pedagog. Med behovet att vara pedagog i alla sammanhang menar vi att 

eftersom den största utmaningen i arbetet med tydliggörande pedagogik visar sig vara 

att få med arbetslaget att arbeta, förstå och ta till sig metodiken. Paju m.fl. (2015) 

beskriver att lärarna saknar de kunskaper och kvalifikationer som specialpedagogerna 

har vilket påverkar deras arbete med inkludering. Paju tar ytterligare upp att 
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samarbetet kan stärkas med hjälp av utbyte av erfarenheter och kunskaper som i sig 

kan utveckla ett mer inkluderande arbetssätt och lärande för både barn och arbetslag. 

Vi anser att specialpedagogerna behöver tänka på att tydliggöra metodiken för 

arbetslaget på ett mer tålmodigt, lyhört och målmedvetet sätt. Eftersom tålamod 

behövs i arbetet med barn för att hitta hjälpmedel som fungerar är det viktigt att vara 

tålmodig i försöket att få arbetslaget att också förstå. Persson (1998) redogör att om 

alla i arbetslaget är inkluderade i ett arbete kan de arbeta mot långsiktiga mål. Med 

Perssons förklaring som baktanke tänker vi att det tålamodet som behövs i arbetet 

gentemot barnen behövs i arbetet med andra professioner eftersom vi alla tar emot 

information olika och behöver på något sätt få en förståelse och att bli förstådda. 

  

6.2.4 Behovet av att förstå varandra och samarbeta 

Som tidigare nämnts från egna erfarenheter och vid granskning av litteratur till studien 

har vi uppfattat att begreppet tydliggörande pedagogik är främmande för flera 

arbetslag i förskolan. Specialpedagogerna redogjorde att de behöver förklara och visa 

arbetslaget i förskolan hur de kan arbeta med tydliggörande pedagogik och vilken 

betydelse det har för utvecklingen hos alla barn. Persson (2003) redogör att 

användning av strategier och metoder som till exempel visuella hjälpmedel visar att 

det ökar självständigheten, förbättrar livskvalitén och förbättrar färdigheterna oavsett 

grad av utvecklingsstörning hos barnen. Vi tolkade specialpedagogernas berättande 

med att när arbetslaget väl förstår innebörden av tydliggörande pedagogik kan det leda 

till en förståelse till varför det är viktigt och att börja arbeta med det. 

Specialpedagogerna har själva varit i den positionen där begreppet tydliggörande 

pedagogik var främmande för dem och menade på att när förståelsen av begreppet och 

dess användning väl blir klart hos arbetslaget, blir det en mer självklarhet att arbeta 

mer med tydliggörande pedagogik.  

 

Specialpedagogerna i kommunen berättade att de träffas en gång i veckan för att 

diskutera och dela med sig av sina erfarenheter och olika pedagogiska frågor. På deras 

träffar går det att ta del av olika utmaningar som specialpedagogerna stöter på och 

tillsammans fundera ut hur de kunde ha gått till väga och vilka konkreta material de 

kan testa om en liknande situation återkommer. I det sammanhanget delas nya 

metoder och strategier som de senare kan föra vidare till sina förskoleområden. Det 

blir ett kollegialt lärande för specialpedagogerna för att kunna utveckla sitt arbete och 

hjälpa varandra. Frazeur Cross m.fl. (2004) beskriver om att arbeta tillsammans i en 

barngrupp och inte enskilt bidrar till att specialpedagogerna skapade tålamod och ett 

inkluderande arbetssätt. Fortsättningsvis framkom det i Frazeur Cross m.fl. studie att 

specialpedagogerna fann ett annat förhållningssätt när de arbetade inkluderande och 

där de såg barnets framgång, vilket blev ett resultat för deras fortsatta stöd till 

arbetssättet. Det här anser vi att arbetslag skulle kunna medverka i dessa träffar för att 

ta del av specialpedagogernas erfarenheter, utbyten och kunskaper. Med hjälp av det 

här påstår vi att arbetslaget kan få en djupare förståelse och konkreta exempel på 

användning av tydliggörande pedagogik. DeVore och Russells (2017) beskriver för att 

det ska vara en fungerande vardag där barn ska känna sig inkluderade börjar det med 
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arbetslaget. Det framkom att en samarbetsprocess användes för att underlätta 

utvidgningen av inkluderande i förskolan. Det handlar om att lära sig hur ett arbetslag 

arbetar för att förändra och utveckla. För att kunna förändra och utveckla ger DeVore 

och Russells förslag på hur de använde sig av gemenskapsmöten i sin studie för att 

skapa ett samarbete. I likhet med vad vi anser blir ett utvecklande samarbete mellan 

specialpedagog och arbetslag där de kan stödja varandra i arbetet med tydliggörande 

pedagogik.  

 

6.3 Förslag på fortsatt undersökning 

Vi anser att det finns anledning till fortsatt undersökning inom tydliggörande 

pedagogik. Från egna erfarenheter anser vi att begreppet tydliggörande pedagogik är 

relativt nytt i Sverige. Det finns fortfarande mycket att lära om ämnet och hur arbetslag 

kan arbeta med det. Vi anser att forskning som vi funnit talar om tydliggörande 

pedagogik men inte använder det begreppet, utan snarare beskriver det utifrån 

metoder, strategier och samarbete för barns utveckling. Det finns behov av att använda 

begreppet för att göra det synligt i förskolor och för arbetslag, vilket vi anser vara en 

riktning mot en ny undersökning som talar om begreppet tydliggörande pedagogik.  

 

Om vi skulle få chansen att göra en djupare eller en fortsatt undersökning ligger 

intresset stort i att göra observationer om hur specialpedagoger och arbetslag 

samspelar i arbetet med tydliggörande pedagogik. Bryman (2018) redogör att den 

viktigaste fördelen med att göra observationer är att den möjliggör ett beteende, vilket 

skiljer sig utifrån en surveyundersökning där slutsatser angående ett beteende måste 

dras utifrån respondenternas utsagor. Det finns en risk med att respondenterna inte 

minns eller inte talar sanning om andras eller sitt beteende, därför är det utmärkt att 

göra observationer för att få en direkt iakttagelse utifrån respondenternas beteende. 

Vid det tillfället skulle vi vilja jämföra erfarenheter och metoder som vi får ta del av i 

intervjuerna med hur specialpedagogerna tar det till praktiken för att vägleda 

arbetslaget i arbetet med tydliggörande pedagogik. 
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6.4 Slutsats 

Utifrån vår studie har vi insett att tydliggörande pedagogik blir en utmaning för 

arbetslaget för att förstå metodiken och hur de ska arbeta med det i barngruppen. Det 

här tolkat vi ligger till grund för specialpedagogernas egna sätt att presentera och 

beskriva hur arbetslaget kan arbeta med och förstå innebörden i vad tydliggörande 

pedagogik är för något. Tydliggörande pedagogik är en möjlighet för barn oavsett 

behov av stöd att förstå och samspela med sin omgivning. Vi har fått en djupare 

förståelse hur konkret material kan användas i förskolan för att ge en klarare struktur 

för barnen och hur självklart tydliggörande pedagogik är för oss vuxna, vilket ska vara 

lika självklart för barn. Samarbetet mellan specialpedagog och arbetslag har en stor 

betydelse för utvecklingen av tydliggörande pedagogik för att de ska förstå varandra 

och skapa en lärorik relation. För att tydliggörande pedagogik ska spridas behövs det 

nämnas i vardagen och erfarenheter delas med andra för att få en djupare kunskap om 

hur det används och gynnar varje enskilt barn i förskolan. 
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Bilaga 1 – Missivbrev   15/4-2019 

En studie om specialpedagogers erfarenheter av utmaningar, 
hinder och möjligheter i sitt arbete med tydliggörande 

pedagogik. 
 
Hej, vi heter Sanna Prodell och Therése Persson. Vi studerar till förskollärare vid 
Mälardalens högskola. Just nu går vi sista terminen och skriver vårt examensarbete. Vi 
har tidigare undersökt hur pedagoger i förskolan arbetar med tydliggörande pedagogik 
utifrån varje enskilt barn. Vi vill nu utveckla vår undersökning med syftet hur 
specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av utmaningar, möjligheter och hinder 
med tydliggörande pedagogik. Vi anser att tydliggörande pedagogik är ett intressant 
ämne och vi tycker att det är viktigt att ta del av specialpedagogers arbete om ämnet 
för att kunna ta det vidare i praktiken som blivande förskollärare. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskolan som i sin slut 
version läggs ut på databasen DIVA. 
  
Genom intervjuerna vill vi som blivande förskollärare ta del av dina kunskaper och 
synsätt gällande tydliggörande pedagogik och vilka utmaningar, möjligheter och 
hinder du har stött på i ditt arbete. Intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter där vi 
kommer att ställa ungefär 15–20 intervjufrågor. Under intervjuerna kommer vi att 
använda oss av ljudinspelning för att kunna transkribera era intervjusvar. Ljudfilerna 
är endast till för oss och raderas när vi väl har transkriberat. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
  
Ditt deltagande i intervjustudien grundas på Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer 
som rör integritet, konfidentialitet och frivillighet. Vi kommer inte att använda ditt 
namn eller arbetsplats i vår uppsats och ditt deltagande kommer därför att vara med 
full anonymitet. 
  
Vi ser fram emot att träffa dig, och höra vad du har att berätta om ditt arbete med 
tydliggörande pedagogik! 
  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss: 
  
Med vänliga hälsningar, 
Sanna Prodell, spl16001@student.mdh.se 

Therése Persson, tpn16001@student.mdh.se 

  
Handledare Erik Hjulström, erik.hjulstrom@mdh.se 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

• Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  
 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  
 
Vad är tydliggörande pedagogik för dig? 

 

Kan du berätta om vad som sker innan du kliver in till barngruppen? 

 

Hur används metoder/strategier för det enskilda barnet i förskolan? 

 
Hur vet du att särskilda metoder passar för barnet? 

 

Vad är roligast i arbetet med tydliggörande pedagogik?  
 

• Utmaningar och hinder 
Vilka svårigheter har du sett/stött på i ditt arbete med tydliggörande pedagogik? 

 

Kan du berätta om en situation där du blev utmanad i ditt arbete med tydliggörande 
pedagogik? 

 

Om arbetet inte blir som du planerat, hur går du tillväga då? 

 
Hur utvecklar du ditt arbete med tydliggörande pedagogik? 

 

• Möjligheter 
Vilka utvecklingar har du sett hos barnen i ditt arbete? 

 
Vad skulle du vilja utveckla i ditt arbete med tydliggörande pedagogik? 

 

Vad skulle du kunna bidra med för utveckling när det gäller tydliggörande pedagogik? 

 

Hur arbetar du med ett barn i behov av stöd för att det barnet ska få samma 
möjligheter att utvecklas som de andra barnen i barngruppen? 

 

Vilka tips skulle du kunna ge oss som blivande förskollärare när det gäller arbete med 
tydliggörande pedagogik? 

 

Vilka möjligheter finns det i att arbeta med tydliggörande pedagogik?  
 

Hur många enheter/verksamheter arbetar du på? 

 
Vilka styrdokument arbetar du efter? 

 


