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1. Inledning 

1:1 Bakgrund  

Vi närmar oss nu slutet av vår utbildning till specialpedagoger. Vi är båda utbildade lärare 

mot förskola och förskoleklass. Idag arbetar en av oss inom gymnasiesärskolan och en 

inom förskolan. Vi känner båda ett stort intresse för det specialpedagogiska uppdrag som 

vi står inför. Arbetet handlar om specialpedagogens roll i förskola och på grund- och 

gymnasiesärskola. Inom särskolans verksamhet är det ibland svårt att skilja på 

specialpedagogens roll och speciallärarens roll. Kanske beror det på att våra uppdrag 

upplevs som samma.  I vår studie har vi valt att fokusera på specialpedagogens roll inom 

förskola, grund- och gymnasiesärskolan. 

 

von Ahlefeld Nisser (2009) skriver att det idag finns specialpedagoger i förskola, 

grundskola, gymnasieskola, särskola och inom habiliteringen. Enligt Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) finns specialpedagogen som yrkesroll 

inte med i skolans styrdokument vilket kan medverka till att det är svårigheter för 

specialpedagogerna att hävda sin profession ute i olika verksamheter. Författarna menar 

att det kan förklara varför rollen upplevs som otydlig av de som är verksamma inom 

skolan när det gäller tolkningar av roll samt även vilket arbetsområde rollen ska vara 

verksam i. Enligt studien av von Ahlefeld Nisser (2014) om specialpedagoger och 

speciallärares arbetsuppgifter finns en otydlighet både hos lärare, ledning men även hos 

specialpedagoger och speciallärare i fråga om hur yrkesrollen ska se ut. Den oklara och 

flerdelade definitionen av specialpedagogik och specialpedagogisk kompetens leder till 

att yrkesrollen ser olika ut beroende på vilken arbetsplats och vilken rektor 

specialpedagogen möter i sitt uppdrag. Studien av Lindqvist (2013) visar att det både 

nationellt och internationellt finns en förväntan hos olika medverkanden i skolan att 

specialpedagogen ska arbeta med enskild undervisning av elever i behov av särskilt stöd.  

 

Under vår utbildning har vi mött flera inom våra verksamheter som är förskola och 

gymnasiesärskola där flera har dålig kunskap om vad som är specialpedagogens uppdrag. 

Som ny utexaminerad specialpedagog kan det bli svårt att komma ut i verksamheten och 

göra förändringar. Skolverksamheter består av många olika delar som strävar åt olika håll. 

Kanske har varken lärare eller skolledning samma uppfattning som specialpedagogen om 

vilket uppdrag specialpedagogen ska på förskola/skolan. I den specialpedagogiska 
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utbildningen ingår bland annat att utveckla det pedagogiska arbetet samt ha kunskaper 

om hur aktuell forskning kan kopplas till utvecklingsarbete i olika verksamheter, kunskap 

i att leda kvalificerade samtal, göra djupgående analyser på organisation, grupp och 

individnivå (SFS 2011:688). I skollagen (SFS 2010:800) tydliggörs att elevhälsan som 

tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor 

behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga 

arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig 

skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 

lärande utveckling och hälsa. För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor 

betydelse att denna samverkan fungerar. Vi vill i vår studie granska hur några rektorer 

och specialpedagoger tänker kring uppdraget specialpedagog. Vår upplevelse är att 

specialpedagogen ofta används som speciallärare, det vill säga att specialpedagogen 

arbetar med eleverna och inte för eleverna.  De mål som presenteras i 

specialpedagogexamen är bland annat att specialpedagogen ska ha den kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som specialpedagog för barn och 

elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller 

vuxenutbildning (SFS 2011:688). Högskoleverket (HSVFS 2012:11) anser också att 

skillnaden skulle kunna uttryckas i att specialpedagoger arbetar för elever men 

speciallärare arbetar med elever. I Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2001) står 

det att vi idag ska använda begreppet barn i behov av särskilt stöd. I och med detta läggs 

fokus på barnets utvecklingsmöjligheter och inte på individuella svårigheter.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att beskriva hur specialpedagoger och chefer ser på 

specialpedagogens uppdrag i verksamheter inom förskola, grund- och gymnasiesärskola 

samt vilka förväntningar som finns på specialpedagogen från chefen. 

 Vilket uppdrag anser specialpedagoger att de har i de förskolans, grund- och 

gymnasiesärskolans verksamheter? 

 Vilka förväntningar har cheferna på specialpedagogen i de olika verksamheterna? 
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1.3 Begreppsdefinition  

Specialpedagogik  

Persson (2008) skriver att specialpedagogik har sina rötter i den pedagogiska disciplinen. 

Förskolan/skolan har genom författning både i skollagen och läroplanerna ett särskilt 

ansvar för att ge barn/elever med svårigheter den hjälp och det stöd de behöver. Det kan 

röra sig om alla former av stöd från tekniska hjälpmedel och/eller resurspersoner. 

Specialpedagogik är tvärvetenskapligt och i det ingår filosofi, sociologi, psykologi, 

pedagogik och medicin (Danielsson & Liljeroth, 1996). Den specialpedagogiska 

forskningen är viktig och nödvändig enligt Svensson Höstfält (2013) eftersom den 

förväntas ge svar på frågor om lärande och undervisning för elever i behov av särskilt 

stöd. Specialpedagogiska begrepp hjälper oss att förstå normalitet, integrering och 

inkludering. Det handlar också om hur samhället och människor ska se och ta hand om 

människor med funktionsnedsättningar, det vill säga vårt synsätt och förhållningssätt. 

Specialpedagogiska åtgärder sättas in då den allmänpedagogiska kompetensen inte räcker 

till. På så sätt betraktas specialpedagogik som ett kvalificerat komplement till 

allmänpedagogiken (Lansheim, 2010). von Ahlefeldt Nisser (2009) anser att 

specialpedagogens arbetsfält finns på tre nivåer. I ett organisationsperspektiv vilket kan 

innebära ett övergripande helikopterperspektiv för flera förskolor och skolor. På den 

andra nivån belyser specialpedagogen de pedagogiska situationerna i lärandemiljön med 

arbetslag och lärare. På den tredje nivån sker olika typer av samtal om arbetet med det 

enskilda barnet. 

 

Enligt Danielsson och Liljeroth (1996) har specialpedagogik som kunskapsfält ett ansvar 

att utveckla ett arbetssätt där barn/elever med varierande störningar och olika slag av 

hinder finns med på ett självklart sätt. Författarna menar att barn och elever ska få 

möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som specialpedagoger ska vi kunna 

handleda, vara rådgivande till kollegor, föräldrar och andra berörda som för barn i behov 

av särskilt stöd. Vi ska också analysera svårigheter både på individ- grupp- och 

organisations nivå samt kunna genomföra pedagogiska utredningar (SFS 1993:100). 

Enligt Persson (2008) menar Foucault att den specialpedagogiska professionen har 

kommit till för att den vanliga pedagogiken inte har räckt till. Enligt Rosenqvist (personlig 

kommunikation 4/9 2014) är specialpedagogik en del av den vanliga pedagogiken.  

Karlsudd (personlig kommunikation 26/9 2014) menar att specialpedagogik erbjuds till 
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de barn som har svårt att tillgodogöra sig grundskolans undervisning. Assarsson (2009) 

menar att specialpedagogikens utgångspunkt i en politisk teori är lojalitet med svaga och 

utsatta. Eleverna ska få en utbildning som gör att de kan känna sig delaktiga i det samhälle 

de kommer att vara en del av. Det bidrar även med kunskap om pedagogiska 

konsekvenser av att barn och elever är olika (Ahlberg, 2013).  

 

1:4 Specialpedagog 

Skolans uppdrag är att skapa en skola för alla. Specialpedagogen en viktig funktion för 

att utveckla goda lärmiljöer på organisations-, grupp- och individnivå. Det 

specialpedagogiska programmet vänder sig till de som har en lärarexamen och minst tre 

års yrkeserfarenhet som pedagog efter avslutad examen. Specialpedagogen ska även 

arbeta med att förebygga och undanröja hinder för barn och elevers lärande. 

Specialpedagoger har en fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 

Specialpedagoger utformar och deltar i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram 

i samverkan med andra berörda pedagoger. I det specialpedagogiska uppdraget ingår att 

vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogisk frågor både till kollegor, föräldrar och 

andra berörda inom verksamheten (SFS 2011:688).  

 

1.5 Styrdokument 

Skollagen, Läroplan för förskolan 2016, Läroplan för grundsärskolan 2011 och Läroplan 

för gymnasiesärskolan 2013. 

 

De övergripande styrdokumenten för förskolan och skolans verksamheter är skollagen 

(SFS 2010:800). Skollagen ligger till grund för alla läroplaner. Läroplaner innehåller 

nationella mål och riktlinjer som förskola, förskoleklass, obligatoriska och de frivilliga 

skolformerna ska arbeta mot. I Skolverket (2016), Skolverket, (2011) samt Skolverket 

(2013) finns tydliga anvisningar att förskolan och skolan ska arbeta för att anpassa 

verksamheten efter varje barns behov. Enligt skollagen (SFS 2010:800) andra kapitel, § 

25 regleras ansvaret i skolan. Skolan ska se till att det finns tillgång till personal med 

specialpedagogisk kompetens så att elever för möjlighet till behov av särskilt stöd. I 

skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) står det: 
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Skollagen anger att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. I den 

specialpedagogiska yrkesrollen ingår att stödja lärarna och medverka i det 

förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom 

verksamheten. Det är viktigt att rektorn ser till att den specialpedagogiska 

kompetensen tas tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska 

verksamheten efter olika elevers behov (s.23). 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är kommuner skyldiga att erbjuda elever med 

utvecklingsstörning utbildning inom särskolan. Grundsärskolan är en obligatorisk 

skolform för alla elever med utvecklingsstörning medan gymnasiesärskolan är en frivillig 

skolform. På grundsärskolan följer eleverna Läroplan för grundsärskolan 2011 

(Skolverket, 2011) och på gymnasiesärskolan Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 

(Skolverket, 2013).  Enligt läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) och 

gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013) ska undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Skolan ska ledas av professionella lärare så att skolan kan 

utvecklas kvalitativt samt pedagoger med särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2013). Med fler specialpedagoger i särskolan kan en 

sådan utveckling bli möjlig.  

 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) kan man läsa att omsorg och hänsyn till andra 

människor ska prägla verksamheten samt att barn tillägnar sig etiska värden och normer 

främst genom konkreta upplevelser vilket gör att vuxnas förhållningssätt är viktigt och 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation samt att verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling. Vilket innebär att inget barn ska utsättas för diskriminering på grund av 

sexuell läggning, kön, etisk tillhörighet eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling. 

 

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

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

förutsättningar och behov vilket innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 

sätt överallt. Förskolan ska även vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran, utveckling och växande samt att förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

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

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

behov och förutsättningar. 

 

Att få föräldrars förtroende är en viktig del samt personalens förmåga att förstå och 

samspela med barnet så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 

svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Skolverket, 2016). 

 

FN:s Barnkonvention och Salamanca deklarationen  

FN:s barnkonvention godkändes 1989 av FN:s generalförsamling. Syftet med 

barnkonventionen är att alla barn oavsett bakgrund ska bemötas med respekt och få göra 

sin röst hörd. Barnets bästa ska alltid komma först. Till barn räknas alla som är under 18 

år. Salamancadeklarationen undertecknades av Sverige 1994. Sverige förband sig då att 

arbeta för alla barn oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättningar eller var de kom ifrån 

skulle få gemensam undervisning (Assarsson, 2009).  

 

Vi är alla olika och vi lär på olika sätt. Var och en av oss har utifrån våra förutsättningar 

möjlighet att utvecklas. Först när barnet sätts i centrum och undervisningen anpassas 

efter var och ens behov kan vi uppnå en skola för alla. (Svenska Unescorådet, 2001:5) 

 

1.6 Studiens avgränsning  

Vi har valt att i vårt arbete avgränsa oss till specialpedagogens uppdrag och därmed inte 

skriva om speciallärarens uppdrag. Anledningen till det är att det finns specialpedagoger 

anställda inom särskolan i vår kommun. Eftersom vi båda studerar till specialpedagoger 

så kändes det mest bekvämt med att göra en studie om specialpedagogens uppdrag inom 

förskola och grund- och gymnasiesärskola. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

Det perspektiv som vi anser passar i vårt arbete är det sociokulturella perspektivet. Detta 

eftersom vi ska undersöka hur två olika aktörer ser på specialpedagogens uppdrag och då 

anser vi dessa perspektiv som lämpliga att utgå från. Säljö (2000) anser att vi lär genom 

att bli delaktiga i andras kunskaper och förmågor för att sedan kunna använda förmågorna 

i olika sociala sammanhang. Människor är aldrig bara individer utan individer i grupper 

och i sociala sammanhang. Människor är en del av ett samhälle och om vi vill veta hur 

vissa individer arbetar kan vi inte bara titta på delar av sammansättningen utan vi måste 

se till helheten. Samtidigt är det viktigt att tänka på att vi alla är olika och att vi agerar 

utifrån den kunskap vi har med i vår egen ryggsäck. Det blir därför också viktigt att se på 

individens egna erfarenheter inte enbart på gruppens. 

 

Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att social kompetens är grunden för 

människors utveckling. Det sociokulturella perspektivet innebär att se kommunikation 

som ett underlag i all mänsklig samvaro och lärande handlar om att ha kontakt med 

omgivningen och relatera sig till andra människor (Ahlberg, 2013). Enligt Vygotskij 

(1978) är det sociokulturellt perspektivet på lärande ett perspektiv som menar att 

människor lär sig hela tiden i alla olika sociala sammanhang, med tyngdpunkten på vad 

man lär snarare än om man lär sig. Hur människor lär och utvecklas är naturligtvis knutet 

till hur vi tänker och agerar i allmänhet anser Vygotskij (1978). Författaren betonar att 

oberoende av information om individens tankar och handlingar så utvecklas kunnandet 

av att använda dem framförallt i sociala sammanhang. Utveckling sker i samspel med 

andra människor enligt Vygotskij (1978). I ett sociokulturella perspektiv har termerna 

redskap eller verktyg en speciell betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, 

språkliga som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den. Kommunikation och språkanvändning är centrala begrepp i 

sociokulturellt perspektiv och som utgör länken mellan människor (Säljö, 2000). Enligt 

Säljö (2000) betonar Vygotskij vikten av det mänskliga samspelet.  Genom att interagera 

med andra utvecklas människans kommunikation och språkanvändningen är den viktiga 

förbindelsen mellan barnet och omgivningen (a.a.). 
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2.2 Specialpedagogisk historia 

Det specialpedagogiska verksamhetsområdet utifrån ett historiskt, nationellt och 

internationella perspektiv. 

Ahlberg (2013) skriver att allmän skolplikt började gälla i Sverige redan 1842. Alla elever 

kom att bedömas utefter en tänkt normalprestation. Bedömningen av vilka barn och 

ungdomar som anses komma ifråga för olika former av stöd hänger till stor del samman 

med hur människor i samhället definierar begrepp som normalitet och avvikelse 

(Ahlberg, 2013). Enligt Rosenqvist (personlig kommunikation 4/9 2014) var det omkring 

1915 som folkskolan fick möjlighet men även skyldighet att utöva undervisning till de 

barn som vi idag benämner med barn i behov av särskilt stöd. Vid denna tidpunkt fanns 

drygt 94 % av alla skolbarn i den allmänna folkskolan. Rosenqvist (personlig 

kommunikation 4/9 2014) menar att elever med utvecklingsstörningar fick möjlighet till 

skola och utbildning långt senare, de ansågs som obildbara. De första åren under 

skolplikten var särskolan under landstingets regi, särskolan blev kommunaliserad först 

1995. Alla elever kom att bedömas utefter en tänkt normalprestation. Samtalet om vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd för att uppnå skolans kunskapsmål sker i en strid 

om begreppsförklaringar om vad som är avvikelser från normen, det normala (a.a.). 

Ahlberg (2013) menar att synen på vad som orsakar skolsvårigheter successivt har 

förändrats under 1900-talets två sista decennier, fortfarande finns en kluvenhet när det 

gäller synen på vem som har svårigheterna. En strid om vad som är normalt ser olika ut i 

olika tider och i olika sammanhang (Ahlberg, 2013). 

 

Assarson (2009) skriver att om samhället byggdes annorlunda skulle inte barn/elever med 

funktionsnedsättningar uppfattas som handikappade. Enligt Rosenqvist (personlig 

kommunikation 4/9 2014) kan miljön göra oss handikappade. Begreppet en skola för alla 

formades redan i mitten på 1900-talet enligt Skolverket (2005). Först 1955 införs 

skolplikt för utvecklingsstörda barn utan tilläggshandikapp medan de så kallade 

normalbegåvade barnen redan 1842 fick skolplikt. Frithiof (2012) skriver att för 150 år 

sedan ansågs barn med intellektuellt funktionshinder inte som elever utan som idioter. Så 

sent som 1968, infördes skolplikt för alla barn med utvecklingsstörning. De skolor som 

startade först var skolor för blinda och döva. Ofta var dessa skolor långt från elevernas 

hemmiljö viket gjorde att dessa elever måste bo hemifrån långa perioder (a.a.). 
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Palla (2011) skriver att under mitten på 1800-talet startades barnkrubban. En 

samhällsinsats som skulle hjälpa barn som levde i svåra omständigheter, fokus kom att 

vara på fostran. Den första barnträdgården startades i slutet på 1800-talet. Där fokus 

förutom social fostran också fick en pedagogisk målsättning. Denna verksamhet skulle 

vara öppen för alla barn. Det ansågs att barns personlighetsutveckling var betydelsefull 

mellan två och sju år. Barnträdgårdsledarinnan ansågs ha betydande möjligheter att 

upptäcka fysiska och psykiska avvikelser hos barnen i verksamheten (Palla, 2011). Enligt 

Mathisson (2014) skulle det i barnstugeutredningen formas dubbla syften, vård och 

fostran samt omsorg och lärande. Förskolan fick ett starkt föräldrastöd genom att 

verksamheten både gav omsorg och var lärande, vilket gjorde att förskolan blev en viktig 

sten i den svenska välfärden. År 1996 bestämdes att förskola och skola skulle integreras 

vilket kom att ske 1998 då förskolan flyttades från socialdepartementet till 

utbildningsdepartementet.  Förskolan fick i samband med det här sin första läroplan, Lpfö 

98 (a.a.).  

 

Skolverket (2005) skriver att allmän skolplikt började gälla i Sverige redan 1842. Alla 

elever kom att bedömas utefter en tänkt normalprestation Elever som bedöms vara i behov 

av särskilt stöd sätts i särskilda klasser (Skolverket, 2005).   Bedömningen av vilka barn 

och ungdomar som anses komma ifråga för olika former av stöd hänger till stor del 

samman med hur människor i samhället definierar begrepp som normalitet och avvikelse 

(Ahlberg, 2013). Enligt författaren dröjde det endast ett par decennier innan till att elever 

med svårigheter segregerades från den vanliga undervisningen.  Specialpedagogiken 

handlade då om att de elever som inte klarade undervisningens normala takt fick gå 

mindre grupper i så kallade hjälpklasser.  Ahlberg (2013) skriver att år 1879 kom första 

hjälpklassen och blev sedan vanligare de sista åren på 1800-talet då fler hjälpklasser 

skapades efter hand. Hjälpklasser var den form av specialundervisning som anordnades 

till elever som var svagpresterande eller hade ett störande beteende (a.a.). Enligt Ahlberg 

(2013) ansåg lärarna att de elever som placerades i hjälpklass annars kunde verka 

hämmande på undervisningen och bli en last för de andra normala barnen. Under 30- och 

40-talet var det ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som präglade 

specialundervisningen och inte förrän 1946 anades en positiv syn på 

specialundervisningen samtidigt som de ville fortsätta att öka hjälpklasserna och de 

avvikande skulle avskiljas och deras svagheter skulle tränas i speciell grupp (a.a.). 
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Ahlberg (2013) skriver att en utredning till kom i början på 1970-talet efter att studie visat 

att specialklasserna inte haft den effekt som man hoppats på.  Få lärare var utbildade till 

att undervisa denna grupp av elever och kraven på utbildning ökade. 1962 startade en 

ettårig speciallärarutbildning efter att det ställts krav på lärarna.  

 

Enligt Ahlberg (2013) bör specialundervisningen i möjligaste mån ske inom den egna 

klassen och det kunde man ta del av i Lgr 69 och på 80-talet ändrades speciallärarnas 

situation då de skulle ingå i arbetslaget för att ge råd, vara samordnare och resurs (a.a.). 

Ahlberg (2013) skriver att när Lgr 69 kom skrevs det att specialundervisningen i 

möjligaste mån ska ske inom den egna klassen och på 80-talet ändrades speciallärarnas 

situation då de skulle ingå i arbetslaget för att ge råd, vara samordnare och resurs. 1988 

upphörde speciallärarutbildningen och två år senare startade specialpedagogutbildningen. 

Själva begreppet ” En skola för alla” kom i samband med 1980s läroplan Lgr 80.  Det har 

alltid funnits barn som av olika anledningar inte passat in i skolan. Redan 1842 

diskuterades hur man skulle förhålla sig till elever som hade svårigheter och var 

avvikande. Enligt Lansheim (2010) råder det fortfarande särplaceringar och att elever i 

behov av stöd inte är delaktiga i den reguljära undervisningen. Enligt Persson (2008) har 

forskning i USA lett fram till att det kan finnas ett sammanhang mellan 

specialpedagogiska insatser och socialgruppstillhörighet, etnisk bakgrund och kön. Det 

pågår debatter i USA om det är försvarbart att genom forskningsresultat placera barn och 

unga i olika kategorier och därmed olika utbildningsmiljöer. Författaren menar att flera 

olika studier har visat att det är svårt att hitta positiva effekter av särlösningar. Lansheim 

(2010) menar att skolan fortfarande särskiljer elever genom att diagnostisera och 

kategorisera istället för att inkludera alla elever i en helhet. I Finland deltar en stor andel 

av eleverna i den specialpedagogiska undervisningen medan det i Norge är få elever som 

får specialpedagogiskt stöd. Om detta kan vara anledningen till att det skiljer sig i 

elevernas resultat när det gäller PSA- undersökningen är det ingen som vet skriver 

Nilholm i artikeln Tidigt stöd bakom Finlands PISA-framgångar? www.skolverket.se.    

 

 

2.3 Specialpedagogens uppdrag  

Det är rektorn som ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och ska ta ansvar för 

att elever i svårigheter får det stöd de behöver. Det är dock varje förskollärare och lärare 

http://www.skolverket.se/
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som har till uppgift att uppmärksamma barn och elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 

2013).  Blivande specialpedagoger har inte något statligt formulerat uppdrag utan det är 

arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som gäller när de anställs som 

specialpedagoger (Gadler, 2011). Trots sin mångfasetterade utbildning arbetar 

specialpedagog sällan med skolutveckling och handledning utan istället fortfarande har 

den avgjort största delen av sin arbetstid som speciallärare. Specialpedagogen i sin 

yrkesroll ska utgöra ett stöd till skolledning och till de övriga lärarna medan specialläraren 

inriktar sig på det direkta arbetet med eleverna (Lansheim, 2010). 

 

För specialpedagogexamen ska studenten visa fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar 

och andra berörda (SFS 2011:688). 

Enligt Johansson (2012) ingår det alltid handledning med pedagogerna i 

specialpedagogens uppdrag där det formuleras vilken typ av stöd de är i behov av och det 

behovet påverkar det fortsatta samtalet. Gustavsson (2012) menar att som specialpedagog 

bör man ha kunskap om samtalets verktyg. Specialpedagogens bidrag kan vara att tillföra 

perspektiv eller att utmana pedagogernas tidigare erfarenheter genom annan kunskap. 

Gjems (1997) lyfter också handledning och anser att det är ett av flera redskap som vi har 

att ta tillvara och genom handledning utveckla kompetens. Författaren menar också att 

handledning har tydliga fördelar jämfört med andra former av inlärning och anser att 

handledning först och främst är kompetensutveckling med utgångspunkt i de behov av 

kunskap och kompetens som yrkesutövarna själva definierar 

 

2.4 Specialpedagogens professioner  

Danielsson och Liljeroth (1996)  menar att om vi alltid följer den tydligt utritade vägen 

känner vi trygghet men vad skulle ske om vi lämnar vägen. Då vet vi inte vad vi hamnar 

och vad vi möter och det kan vara skrämmande men också väldigt berikande då vi 

utvecklar och lär oss nya tänkesätt och lösningar på hur vi ska nå toppen. För om en 

pedagog vill genomföra en idé eller tanke som han eller hon tror på finns det ingen 

anledning till att ta avstånd. En fråga är vart vi är på väg om ska börja särskilja barnen 

redan i förskola. Det handlar inte bara om förskola och skola utan även samhälle och 

familj. Vad som finns med oss i våra bagage och vad vill vi ge våra barn. Precis som det 

står i läroplanen Lpfö 98 måste vi vuxna vara goda förebilder för våra barn och elever. 
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Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelser och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder. (Skolverket, 2016, s.4) 

För om vi ska komma närmare en skola för alla så krävs det att vi börjar hos oss själva 

och funderar och reflekterar över vilken människosyn vi har och ta med sig detta till 

arbetslaget där vi hela tiden, kontinuerligt måste samtala och få handledning för att kunna 

bemöta alla barn. Men även att vara öppen för olikheter och se det som möjligheter och 

inte som hinder, vem bestämmer vad som är normalt och vad går gränsen.  Olika tider har 

olika svar och vi måste vända blicken mot arbetssättet, vår syn på människan och 

samhället. Det är stora frågor men väldigt tänkvärda och viktiga att ta med till sitt 

arbetslag och i sitt bagage. Enligt Helldin (2002) är det viktigt att kunna ta två steg tillbaka 

och betrakta sig själv utifrån, något man bör göra för att vidga sina gränser och bredda 

sin erfarenheter av ett (special) pedagogiskt arbete. Det är betydelsefullt att det finns tid 

till detta, både enskilt och i arbetslagen. 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig 

eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling (Skolverket, 2016, s. 4). 

För det är som Danielsson och Liljeroth (1996) anser att vi måste se problemet från olika 

vinklar och att arbeta på lång sikt. Det finns inga färdiga recept på hur vi ska arbeta utan 

vi måste få kontinuerligt med handledning och verktyg av specialpedagogen och därefter 

hitta lösningar på hur vi ska bemöta. Det handlar även mycket om miljön runt barnen, hur 

det ser ut på förskolan, inne och ute, samt hur är relationer till andra pedagoger. En viktig 

del är också samarbete med föräldrarna och om de vill ta del av den pedagogiska 

verksamheten ska de få det stöd som de behöver. Stöd, hjälp eller tips från föräldrarna är 

också viktigt. Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) är det självklart 

att föräldrar ska bli rådfrågade om vilken utbildningsform som är bäst lämpad för deras 

barn de anser att deras barn med hänsyn till barnets behov, förhållande och ambitioner.  
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2.5 Specialpedagogens uppdrag inom förskola  

Gustavsson (2012) menar att specialpedagogens kunskap och råd inte ska vara avgörande 

för vad som ska ske utan det är pedagogernas tankar, kunskaper och erfarenheter i en 

genomsam reflektion och dialog runt upplevd problematik. Specialpedagogen kan välja 

att förmedla sin expertkunskap inom området men också skapa förändring genom att 

stimulera tänkandet om det beskrivna problemet genom att ställa perspektivutvidgande 

frågor. Med hjälp av en medmänniska kan synvinkeln omdefiniera situationen och 

berättelsen eller problemet kan innehålla andra möjligheter. Ett första steg som möjliggör 

förändring är att bli medveten om att ens egen berättelse är en av många. Genom 

reflektion över situationen kan nya synsätt uppstå och behöver formuleras i samtal vilket 

innebär att situationen får ny mening och en nya berättelser skapas. Med hjälp av frågor 

som den kvalificerade samtalspartnern ställer kan den handledde ändra sitt perspektiv, 

vidga det och därmed skapa nya berättelser, det vill säga att den handledde får möjlighet 

att omstrukturera händelsen till en ny helhet som innebär en ny mening (a.a.). 

 

Enligt Idbohrn (2012)  är det vanligt inom förskolan att förfrågan om stöd framförs utifrån 

att barnet definieras ha svårigheter och att pedagogerna gärna vill ha råd. Som 

kvalificerad samtalspartner är det vårt ansvar att lyfta fram och belysa olika fokus samt 

att vidga perspektivet från det enskilda barnet till den pedagogiska miljön. På så sätt 

undviks förstärkning av individperspektivet. Kvalificerade samtal om pedagogers 

dilemman i arbetet med barn kan bidra till förändring samt att samtalen kan bli lärande 

och bidra till utveckling av pedagogiska miljöer. Fler fokus ökar pedagogers möjligheter 

till nya tankar och reflektioner vilket kan bidra till ökat lärande. 

 

Som specialpedagog och som kvalificerad samtalspartner ställs vi ofta inför nya möten 

och samtal. Möten och samtal där specialpedagogens agerande har stor betydelse och 

påverkar samtalets utfall. Utgångspunkten för ett samtal kan vara när pedagoger söker 

stöd i ett specifikt dilemma. Förhållningssätt, bemötande och agerande är otroligt viktigt 

och har betydelse för att samtalet ska leda till kunskapande, utveckling och förändring. 

Det är kvaliteter, hur specialpedagogen agerar i samtalet, den praktiska kompetensen, 

ständig reflektion och måste hållas levande och formas utifrån alla nya möten och samtal 

menar Thalin (2012).  
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Berg (2012) anser att för få en ny eller förändrad förståelse av något är det viktigt att 

glömma mig själv, min egen bild. Det jag formar i mig själv är tryggt att hålla sig till men 

när vi plötsligt ser den där händelsen i ett annat ljus, kanske för att någon annan människa 

hjälpt mig till en ny förståelse – då känns det så tillfredställande. Plötsligt ser jag nya 

möjligheter. Att få en ny eller förändrad förståelse för något genom att tänka och undra 

tillsammans med andra, ger en helt annan dynamik i tänkandet. 

 

2.6 Specialpedagogikens uppdrag, tidigare forskning  

Uppdraget för specialpedagoger är enligt examensförordningen (SFS 2011:688) att 

utveckla verksamheterna på både organisation- grupp- och individnivå. von Ahlefeld 

(2009) anser att det är av stor vikt att det skapas förutsättningar i verksamheten så att det 

finns möjlighet till samtalsprocesser för att på så vis kunna utveckla en samverkan och en 

helhet i organisationen.   Persson (2008) skriver att specialpedagogik har sina rötter i den 

pedagogiska disciplinen. Förskolan/skolan har genom författning både i skollagen (SFS 

2010:800) och läroplanerna (Skolverket, 2011, 2013, 2016) ett särskilt ansvar för att ge 

barn/elever med svårigheter den hjälp och det stöd de behöver. Det kan röra sig om alla 

former av stöd från tekniska hjälpmedel och/eller resurspersoner. Enligt Danielsson och 

Liljeroth (1996) har specialpedagogik som kunskapsfält ett ansvar att utveckla ett 

arbetssätt där barn/elever med varierande störningar och olika slag av hinder finns med 

på ett självklart sätt. Författarna menar att barn och elever ska få möjligheter att utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Det är svårt för en specialpedagog att komma och förändra 

en skolverksamhet som består av många delar som strävar åt olika håll. Kanske har varken 

lärare eller skolledning samma uppfattning som specialpedagogen om vilken roll de ska 

spela på skolan. Enligt Persson (2008) menar Foucault att den specialpedagogiska 

professionen har kommit till för att den vanliga pedagogiken inte har räckt till. Assarsson 

(2009) anser att specialpedagogikens utgångspunkt i en politisk teori är lojalitet med 

svaga och utsatta. Eleverna ska få en utbildning som gör att de kan känna sig delaktiga i 

det samhälle de kommer att vara en del av. Assarsson (2009) menar att inom den 

specialpedagogiska forskningen är tanken med en skola för alla att barnen ska få 

kunskaper så att de aktivt i framtiden kan delta i samhälleliga beslut. År 1994 

undertecknade Sverige tillsammans med flera andra länder inom UNESCO 

Salamancadeklarationen, enligt denna deklaration förband sig länderna att alla elever utan 
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hänsyn till funktionsnedsättning, etnicitet, kön eller ras skulle få gemensam undervisning. 

Även FN:s Barnkonvention lyfter fram alla barns rätt till gemenskap (Assarsson, 2009).  

  

I den specialpedagogiska utbildningen ingår bland annat att utveckla det pedagogiska 

arbetet samt ha kunskaper om hur aktuell forskning kan kopplas till utvecklingsarbete i 

olika verksamheter, kunskap i att leda kvalificerade samtal, göra djupgående analyser på 

organisation, grupp och individnivå (SFS 2011:688). von Ahlefeld Nisser (2014) menar 

att specialpedagogens roll kräver en kommunikativ och pedagogisk kompetens och ska 

fungerar som en länk mellan olika myndigheter, organisationer, yrkesgrupper samt hem 

och skola. 

 

Specialpedagogiken som kunskapsfält och verksamhetsområde har ständigt ifrågasatts i 

vårt land, och då speciellt avseende vad som är speciellt med specialpedagogik i 

förhållande till pedagogik, och om specialpedagogik behövs i ”en skola för alla”. Persson 

(2008) menar att den specialpedagogiska verksamheten präglas av olika intressen som 

inte alltid är samstämmiga. Forskningen i ämnet har olika utgångspunkter. 

Specialpedagogik som profession är dessutom en förhållandevis ny vetenskap. Enligt 

Björck-Åkesson (2007) är specialpedagogik ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 

utöver pedagogik hämtar kunskaper från psykologi, sociologi, medicin och senare även 

teknik. Kunskapsområdet utvecklades för cirka 50 år sedan både internationellt och i 

Sverige utifrån alla barns rätt till utbildning. Syftet med specialpedagogik är att skapa 

optimala förutsättningar för barns lärande.  

 

Enligt Persson (2008) finns det behov av specialpedagogik utifrån två olika perspektiv. 

Om vi tänker på barn i behov av särskilt stöd utifrån ett kategoriskt perspektiv så är det 

barn med svårigheter. Det är barnet som är problemet, det är en patologisk företeelse, vi 

ska åtgärda barnet. Ahlberg (2013) skriver också om dessa två perspektiv. Författaren 

liknar individperspektivet vid det kategoriska perspektivet medan organisations- och 

systemperspektivet kan likställas med det relationella perspektivet. Författaren förklarar 

detta perspektiv med att det är omgivningen som är ett problem, mötet mellan barn/elev 

och den omgivande miljön (Ahlberg, 2013). Även Nilholm (2007) betonar att problemet 

placeras olika utifrån de olika perspektiven. Om vi tänker i ett relationellt perspektiv 

tänker vi att det är barn i svårigheter. Det har betydelse hur vi som pedagoger möter 
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barn/elever som befinner sig i svårigheter, det har med vilken uppfattning vi har om 

barnets/elevens svårigheter att göra. Persson (2008) påstår att den specialpedagogiska 

verksamheten har sin tradition inom det kategoriska perspektivet och att det kan hållas 

för troligt att det är än idag den lösning som används mest frekvent vad det gäller 

hjälpinsatser för barn i behov av särskilt stöd. Hjälp till barnets problem sker i samspel 

med omgivningen, inte i barnet. Bruce (2016) menar att det är pedagogens 

förhållningssätt och bemötande är en stor utmaning i specialpedagogiken. Istället för att 

kartlägga svårigheter hos barn/elever menar författarna att det är viktigt att se på miljön 

som finns runt barnet/eleven. Både den sociala och den pedagogiska lärandemiljön där 

lärares förhållningssätt och synsätt spelar en stor roll. Persson (2008) menar att när vi 

placera svårigheterna hos individen, som det ofta görs i det kategoriska perspektivet, 

innebär det att vi rycker ut, stöttar upp och hjälper till när svårigheterna blivit ett faktum. 

Detta är en betydligt mer kortsiktig lösning om än en betydligt snabbare. 

 

Nilholm (2007) anser att begreppet inkludering är ett begrepp som betonar betydelsen av 

att förskolan/skolan måste anpassas efter vilka barn och elever som kommer till den. 

Viktigt att tänka på hur traditionerna på våra förskolor/skolor ser ut. Anpassar vi 

verksamheten så att alla barn/elever har möjlighet att delta efter sin förmåga.  Begreppet 

inkludering menar Nilholm (2007) anknyter till skolans specialpedagogiska verksamhet 

mer än till den pedagogiska med betoning på den specialpedagogiska verksamheten och 

forskningen. Karlsudd (personlig kommunikation 26/9 2014) beskriver ett 

specialpedagogiskt förhållningsätt med ideologisk inriktning ska engagera alla på skolan. 

Förhållningsätt, attityder och handlingar är det centrala, etik, moral, jämlikhet och 

solidaritet är dominerande i ämnesinnehållet. Villkor för detta är integration. Skolan kan 

ibland upplevas som SAMO – Svårigheter Att Möta Olikheter och då kan alla få en 

diagnos. Barn/elever är olika och det är olikheterna som är värdefulla inte likheterna, de 

lär på olika sätt, det är därför viktigt att stimulera deras sinnen på olika sätt (a.a.). Persson 

(2008) anser att det kan finnas brister i miljön som förklaring till barns svårigheter. Att 

som barn/elev få känna delaktighet och förstå ett sammanhang är viktigt för motivationen. 

Delaktig blir man inte av sig själv det krävs ett samspel med andra, en tillhörighet. 

 

Innebörden av att arbeta för en skola för alla handlar om att skolan och pedagogerna i 

skolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska få möjligheten att utvecklas (Persson, 
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2008). Danielsson och Liljeroth (1996) skriver att om allas olikheter tas tillvara på, kan 

de berika varandra och på så sätt bilda gemenskap och delaktighet. Författarna beskriver 

att det normala är det genomsnittliga. De belyser vidare att avvikelse inte är ett statiskt 

tillstånd utan något som kan förändras. Elever som uppfyller skolans kunskapskrav under 

en bestämd tid betraktas oftast som normala. Samtidigt som elever som behöver längre 

tid på sig för att uppnå de ställda kunskapskraven betraktas som avvikande (Lansheim, 

2010). Skolan särskiljer fortfarande elever genom att diagnostisera och kategorisera 

istället för att inkludera alla elever i en helhet (Lansheim, 2010). 

I Hjörne och Säljös (2013) studie om forskningsperspektiv på specialpedagogik visar på 

att det fortfarande i skolor utgår från det kategoriska perspektivet det vill säga att problem 

med svårigheter läggs hos den enskilda eleven och att pedagoger ofta försöker hitta 

särlösningar för dessa elever. Även om det relationella perspektivet har lyfts fram under 

längre tid både i läroplaner och inom forskning vidhåller många pedagoger det 

kategoriska perspektivet.  Med ett relationellt perspektiv skulle möjligheten att kunna 

utveckla inkluderande lösningar i klassrummet bli mycket mer betydande anser 

författarna. 

 

Göransson m.fl. (2015) menar att det inte finns det någonstans förutom i elevhälsan 

skrivit att specialpedagogisk kompetens krävs.  

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling 

mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala 

insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov 

av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 2010:800, s.26). 

 

Göransson m.fl. (2015) menar att specialpedagogers och speciallärares yrkesroll har svårt 

att försvara sin yrkesroll och att detta gäller särskilt i särskolan. Det framkom att båda 

yrkesgrupperna arbetar mycket med individuell undervisning förutom i förskolan. Under 

2000-talet har en viss förändring skett, det visar sig att flera specialpedagoger har fått en 

mera handledande och rådgivande roll. Arbetet med skolutvecklingsfrågor är fortfarande 

något som specialpedagoger och speciallärare har svårt att få möjlighet att delta i enligt 

författarna.  
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Lansheim (2010) anser att avsikten hos många av de som utbildar sig till 

specialpedagoger är att få kunskap om kompensatoriska pedagogiska metoder. Syftet med 

specialpedagogiska insatser i skolan är ofta att anpassa individen till den ordinarie 

verksamheten menar författaren. Enligt författaren är det specialpedagoger inom 

förskolan som arbetar mest med handledning vilket kan bero på att specialpedagoger 

inom denna verksamhet ofta är knutna till flera olika förskolor, vilket också Renblad och 

Brodin (2014) skriver i sin artikel. Insatserna på förskolor sker ofta i form av 

punktinsatser och ger lösningar på kort sikt. Det har också visat sig i tidigare forskning 

att specialpedagoger ofta får uppdraget som traditionella speciallärare men att 

specialpedagoger även arbetar med förebyggande åtgärder samt har ett mer övergripande 

ansvar menar von Ahlfeld Nisser (2014).  Enligt författaren behövs specialpedagoger ute 

i verksamheterna för att arbeta kontinuerligt med olika uppdrag kring barn i behov av 

särskilt stöd men de organisatoriska lösningarna kan se olika ut. Författaren menar att 

specialpedagogens roll behöver tydliggöras och yrkesrollens betydelse behöver 

diskuteras och problematiseras. von Ahlefeld Nisser (2014) menar att det är viktigt att 

förskolor och skolor använder de olika specialpedagogiska yrkesgrupperna. I Lindqvist 

avhandling (2013) framkommer att det inte finns en samsyn om vad som är det 

specialpedagogiska uppdraget vilket kan innebära en stor risk och behöver synliggöras i 

skolor. En fråga är vilka konsekvenser det kan få för eleven när det på en skola inte råder 

samsyn kring det specialpedagogiska uppdraget. Lindqvist (2013) menar att 

specialpedagoger är väsentliga när det gäller att stötta läraren i dennes arbete.  

  

Renblad och Brodin (2014) redovisar i sin artikel för specialpedagoger viktiga roll i 

förskolan. Enligt författarna mår allt fler barn i de yngre åldrarna dåligt. Detta är inget 

som enbart gäller för Sverige utan liknande resultat kommer från andra länder menar 

författarna. Specialpedagogers uppdrag i förskolan handlar ofta om att vara rådgivare 

eller att handleda förskollärare och annan personal. Renblad och Brodin (2014) menar att 

det finns för få specialpedagoger till förskolorna. Ofta är specialpedagogen placerad i ett 

centralt team och ska serva fler olika förskolor men många barn i behov av särskilt stöd. 

Många förskollärare menar att det måste finnas mer specialpedagogiska resurser till 

förskolorna. Detta för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 

Barns fysiska och psykiska miljö har stor betydelse för hur barn mår och utvecklas menar 
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författarna. I läroplanenen för förskolan står att förskolan är en viktig plats för barn hälsa 

och välbefinnande (Skolverket 2016). Även i skollagen (SFS 2010:800) skriver om att 

arbetet på förskolan ska formas så att det enskilda barnet känner trygghet och kan 

utvecklas. Barn som behöver extra stöd och stimulans ska få det efter sina behov och 

förutsättningar så att barnet kan utvecklas så lång det är möjligt. Bruce (2016) anser att 

vi måste bygga relationer med barnet/eleven samt utgå från de resurser som finns hos 

barnet/eleven. Renblad och Brodins (2014) menar att om barn får stöd tidigt i förskolan 

får de möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt. Pedagoger på förskolan behöver hjälpa 

och vägleda barn som är i svårigheter. Behovet av stöd ser olika ut för olika barn, det kan 

handla om språkutveckling och/eller beteendestörning, funktionshinder och social 

problematik. Resultatet i Renblad och Brodins (2014) artikel visar att specialpedagoger 

ofta blir inkopplade när pedagogerna på förskolan anser att barnen behöver mer än det 

som den vanliga pedagogiken ger för att det ska ske en utveckling hos barnen. 

Specialpedagogerna i artikeln menar att dessa utryckningar ökar för varje år. 

Specialpedagogerna i artikeln beskriver också att de ofta är ett bollplank till personal på 

förskolan. Observationer på förskolor görs ofta av specialpedagoger liksom att göra 

handlingsplaner samtala med föräldrar och andra aktörer som finns runt barnet och 

familjen till exempel habiliteringen, logoped, socialförvaltning och barnavårdscentral. 

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2016). Om barn får det stöd de behöver redan i förskolan ökar deras 

möjligheter att lyckas senare i skolan. Resultatet av denna studie visar att fler 

specialpedagoger behövs till förskolan menar Renblad och Brodin (2014). 

 

2.7 Specialpedagogikens uppdrag internationellt  

Att specialpedagogens roll är oklar är inge unikt för Sverige detta framkommer även från 

andra länders forskning kring specialpedagogens uppdrag.  

 

Takala, Pirtiimaa och Törmänens (2009) studie pekar på att specialpedagogernas 

arbetsuppgifter i Finland var ganska otydliga. Resultatet visar också att det 

specialpedagogiska arbetet består av konsultation, undervisning samt administrativt 

arbete. Den största delen av deras arbetstid går till undervisning enligt författarna. I 

resultatet framkommer att specialpedagogerna önskar mer tid till att handleda personal 

samt att samarbeta med andra kollegor i verksamheten. Resultatet av studien har 
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framkommit via en enkätundersökning av författarna. Enligt Persson (2008) har forskning 

i USA lett fram till att det kan finnas ett sammanhang mellan specialpedagogiska insatser 

och socialgruppstillhörighet, etnisk bakgrund och kön. Det pågår debatter i USA om det 

är försvarbart att genom forskningsresultat placera barn och unga i olika kategorier och 

därmed olika utbildningsmiljöer. Författaren menar att flera olika studier har visat att det 

är svårt att hitta positiva effekter av särlösningar. Enligt Göransson m.fl. (2015) har det 

under 2000- talets skett en liten förändring i specialpedagogens uppdrag. Författarna 

menar att forskning visar att specialpedagoger har börjat arbeta mer med handledning, 

dokumentation och rådgivning och mindre med enskilda elever. Forskningen visar också 

liknande resultat för Norge medan Finland ägnar mindre tid till arbetet med kollegor. I 

Rosen-Webb (2011) studie framkom att specialpedagogerna vill vara med och planera 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd så att eleverna får de resurser de är i behov 

av. Specialpedagogerna i studien hade en önska att få vara experter inom det 

specialpedagogiska arbetet som bedrivs på skolorna. Det framkom även att 

specialpedagogen hade förväntningar med att få vara med att utveckla den pedagogiska 

miljön för att på så sätt kunna ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de behöver samt 

att vara behjälplig till pedagogerna kring elevernas undervisning (a.a.).  

 

2.8 Sammanfattning  

Nilholm (2007) menar att om att det är svårt att förklara exakt vad specialpedagogik är, 

då begreppet är ganska komplext. I Lindquist (2013) studie framkom att innebörden om 

vad som är specialpedagogers uppdrag är delade. Renblad & Brodin (2014) menar att ca 

en fjärdedel av våra förskolebarn mellan ett och fem år mår psykiskt dåligt. Enligt 

författarna har det visat sig att barn som får tidigt stöd i förskolan har större möjlighet att 

utvecklas positivt i framtiden. Specialpedagogers roll i förskolan blir ofta rådgivande och 

handledande ett bollplank till personalen. I studien framkommer att förskolans 

specialpedagoger ofta ska ge stöd till flera förskolor. Bristen på specialpedagoger i 

förskolan är stor enligt studien.  

 

von Ahlefeld Nisser (2009) betonar att relationen mellan specialpedagog och rektor ska 

vara likvärdig detta för att verksamheten ska kunna utvecklas på bästa sätt. Författaren 

finner även att specialpedagoger vill ha mer samarbete med kollegor genom samarbetet 

kan de utveckla arbetssätt med mera enligt specialpedagogerna. Lansheim (2010) har i 
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sin studie uppmärksammat att det finns många specialpedagoger som har svårt att ange 

vad som är deras uppdrag. Specialpedagoger som var arbetade inom förskolan hade oftare 

handledning än de som arbetade i grundskolan. Orsaken till det var att det sällan finns 

någon specialpedagog knuten till den verksamheten. Insatserna på förskolan var ofta 

punktinsatser och inte så långvariga.  
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3. Metod  

Under metodavsnitt kommer vi att redogöra för val av metod och urvalsgrupp samt 

genomförande av undersökningen.  

 

3.1 Metodval   

Den undersökningen som vi har gjort i vårt arbete är gjord i vår kommun och hur ett antal 

chefer och specialpedagoger ser på specialpedagogens uppdrag och vilka förväntningar 

om finns inom två olika verksamheter, förskolan och gymnasiesärskolan. Svaren på 

enkäter och intervjuer om hur uppdraget och förväntningarna ser ut sträcker sig inte till 

hur det ser ut i hela landet utan den är begränsad till vår kommun. Samt att det inte finns 

att tillgå så många specialpedagoger vilket gör att vi inte har kunnat skicka ut enkäter 

eller intervjuat många. Detta gör att undersökningen inte blir omfattande utan väldigt 

begränsad. 

 

Bryman (2002) informerar om att det är betydelsefullt att beskriva hur det samlas in data. 

I flertalet av de artiklar vi har läst används enkäter och intervjuer. Författaren menar att 

det är genom hur forskaren samlar in data för att uppnå syftet med studien. Om studien 

är välplanerad och bra genomförd blir resultatet mer trovärdigt i en kvalitativ studie. I 

vårt kommande arbete genomför vi datainsamling med enkäter samt intervjuer. Vi 

kommer att lämna ut enkäter till specialpedagoger och chefer inom förskola och särskola 

i en kommun. Därefter kommer vi att komplettera med ett antal intervjuer.  

 

Enligt Bryman (2002) är det betydelsefullt att den empiriska undersökningen har 

genomförts noggrant och exakt. Vissa författare föreslår att kvalitativa studier ska 

värderas och bedömas utifrån andra kriterier än de som kvantitativa forskare använder. 

Bryman (2002) skriver Lincoln och Guba är två av dessa författare. Författaren menar att 

det är nödvändigt att specificera termer och metoder för att skapa och bedöma kvaliteten 

i kvalitativ forskning. Enligt Bryman (2002) föreslår Lincoln och Guba begreppen 

trovärdighet och äkthet som grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ 

forskning. Med begreppet äkthet menas att studera det som är relevant i sammanhanget 

medan reliabilitet syftar på att studien utförs trovärdigt. Genom att använda den 

kvalitativa metoden kan vi få en djupare förståelse för det fenomen som undersöks. Den 
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kvalitativa metoden lämpar sig bäst i undersökningar där det inte går att använda sig av 

siffror och statistik (Bryman, 2002).  

 

Vi har valt att i rapporten använda oss av kvalitativ undersökning som bygger på data 

bestående av enkät och intervjuer med öppna frågor. Backman (2008) skriver att den 

kvalitativa metoden är tolkningsinriktad till sin karaktär. Bell (2006) skriver att det är 

viktigt med en viss struktur på intervjun. Författaren menar att det är av stor vikt att 

svarspersonerna känner sig motiverade att läsa och besvara enkäten. Bryman (2002) 

belyser att enkätundersökningar och strukturerade intervjuer är likartade i flera 

avseenden. Den stora skillnaden är enligt författaren att det för enkätens del inte finns 

någon intervjuare med, respondenterna får själva läsa frågorna och besvara dem. I våra 

intervjuer kommer vi att använda oss av öppna frågor, det vill säga att respondenterna 

själva får skriva sina svar. Det är viktigt att använda sig av färre frågor då man använder 

den typen av undersökning skriver Bryman (2002). Författaren skriver också att 

utformningen av formuläret måste vara lätt att följa och förstå, samt att det ska vara korta 

frågor eftersom risken då minskar för att respondenterna ska tröttna på enkätfrågorna. 

Svaren på en enkät måste tas som de är, men i en intervju kan man ställa följdfrågor och 

svaren kan utvecklas och fördjupas. Bryman (2002) upplyser om att det är betydelsefullt 

att beskriva hur data samlas in. Om studien är välplanerad och bra genomförd blir 

resultatet mer trovärdigt i en kvalitativ studie. Genom att använda oss av en kvalitativ 

metod kan vi få en djupare förståelse för området som vi har valt att undersöka. Enligt 

Trost och Hultåker (2007) är kvalitativa studier bäst när vi vill ha kunskap om människors 

sätt att resonera, reagera eller för att hålla isär eller upptäcka olika handlingsmönster. Jag 

tolkar det som att Bjørndal (2005) precis som Bell (2006) att samtalet/intervjun är det 

bästa sättet att ta del av en annan persons tankar och upplevelse. En intervju ger mer 

möjlighet till flexibilitet och att kontrollera att vi har förstått något på rätt sätt och att där 

igenom klara ut missförstånd. Författaren tar också upp att det finns nackdelar med 

en/flera intervjuer. Han menar att det kräver mycket tid till förberedelser, genomförande 

och bearbetning. Detta gör att det kanske bara finns möjlighet att intervjua ett fåtal 

personer. Det tas även upp olika intervjuformer som kan användas under en intervju. När 

det gäller enkäter tar författaren upp att just enkäter inte kräver lika mycket tid att bearbeta 

som en intervju och då kan informationen samlas in från ett betydligt större antal 

personer. Han lyfter också att det är en något sämre metod att använda då en enkät inte 
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ger djupgående information eller svar och att det inte finns möjlighet till följdfrågor. Det 

finns heller ingen möjlighet att reda ut missförstånd eller klargöra något som är oklart. 

När det gäller att göra en enkät anser Bjørndal (2005)  att det är viktigt att utgå från tre 

grundläggande aspekter: 

 De ska uppfatta de begrepp som används i enkätfrågorna på samma sätt. 

 De ska få tillräcklig information om det vi vill att de ska uttala sig om. 

 De ska ha reda på vilka beskrivningar de ska ge eller vilken typ av skala de ska 

använda sig av då de besvarar frågorna. 

 

3.2 Val av undersökningsgrupp  

Vi bestämde oss för att skicka enkäten till nio respondenter som är verksamma inom det 

område som studien avser. Gruppen vi valde att skicka frågorna till var rektorer och 

specialpedagoger inom undersökande verksamhet. Respondenterna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. Av hänsyn till våra respondenter kommer vi inte att in 

specialpedagoger och chefer efter deras olika verksamheter. Enligt Bryman (2002) 

betyder detta att vi tidigare har haft kontakt med alla berörda respondenter. Enligt 

författaren är detta val accepterat när det är en möjlighet som man kan ha stor användning 

för. Då tiden för undersökningen var begränsad ansåg vi att detta var en möjlig utväg för 

oss. Vi valde att skicka enkäten till samtliga nio respondenter för att därefter välja ut fyra 

för en djupare intervju (Bilaga 2) utifrån de frågor de tidigare besvarat.  

 

Samtliga i urvalsgruppen verkar inom samma geografiska område och har därmed ett 

visst samarbete. Urvalet av respondenter gjordes slumpvis. Bell (2006) menar att genom 

att göra ett slumpmässigt urval har alla individer möjlighet att komma med.  

3.3 Genomförande  
Respondenterna kontaktades via mail och fick en förfrågan om de ville delta i vår studie 

genom att svara på våra enkätfrågor. Frågeformulär samt missivbrev skickades ut till 

samtliga respondenter via mail. Frågeformuläret innehöll sex frågor där fyra av dem var 

öppna frågor med blankrader under för att ge gott om utrymme för individuella svar. Vi 

bestämde oss för att frågorna skulle vara raka och korta. Vi provade frågeformuläret 

(Bilaga 2) på två pedagoger i verksamheten före tryckning. Vi diskuterade hur de tolkat 

frågorna. Försöksrespondenterna ansåg att frågorna hade ett bra innehåll samt att de var 
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betydelsefulla för vår undersökning. Därefter mailade vi frågeformuläret (Bilaga 2) 

tillsammans med missivbrev (Bilaga1) till våra utvalda respondenter i de olika 

verksamheterna. Stukát (2005) upplyser om att svarsfrekvenser ofta kan bli låg när 

frågeformulär skickas via mail. Författaren menar att det är lätt för respondenterna att 

glömma bort mailet och därmed glömma bort att svara. Efter en vecka skickade vi första 

påminnelsen till samtliga respondenter. Sista dagen skickade vi en ny påminnelse för att 

på så sätt öka möjligheten till fler svar. Efter att vi fått in svaren på enkäterna valde vi 

slumpvis ut fyra respondenter till våra intervjuer där vi fördjupade oss i frågorna från 

enkäten. Stukát (2005) menar att det kan bli mer omfattande svar om det i undersökningen 

används flera olika metoder. 

 

3.3.1 Enkäter  

Enligt Trost och Hultåker (2007) skiljer sig en enkätundersökning från personliga 

intervjuer. Författarna skriver att vid enkätundersökning har respondenterna möjlighet att 

se sina svar.  Vid enkätundersökning är det ofta en viss grupp av människor som ska 

kunna uttala sig om sina åsikter. I vårt falla handlar det om två olika grupper, 

specialpedagoger och rektorer/chefer. Studien syftar enbart på en kommuns 

specialpedagoger och rektorer/chefer i undersökande verksamheter och kan därför inte 

generaliseras till alla specialpedagoger och rektorer/chefer i hela Sverige. 

 

3.3.2 Intervjuer  

Vi tog personlig kontakt med intervjurespondenterna och frågade om det fanns intresse 

att medverka i en djupare intervju av vår studie efter enkätsvaren. Alla fyra tackade ja till 

intervjun. Till våra intervjuer har vi bestämt oss för att använda halvstrukturerade 

intervjuer. Detta för att vi ville klarlägga respondenternas syn på och beskrivning av 

specialpedagogens uppdrag och yrkesroll. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) försöker 

man utifrån en kvalitativ forskningsintervju förstå respondenternas syn på världen ur 

deras perspektiv samt försöka få ett syfte med de erfarenheter respondenterna beskriver. 

Författaren menar också att i en kvalitativ forskningsintervju söker man beskrivningar av 

kvalitativa perspektiv utifrån respondenternas kunskaper och begrepp. I vår studie vill vi 

försöka förstå hur respondenterna ser på specialpedagogens uppdrag i förskola och 

särskola. Vi anser därför att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt metodval till studien.   
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3.4 Bearbetning 

3.4.1 Enkäter och intervjuer  

Analyserna av enkäterna har skett efter att sju av nio respondenter svarat på vår enkät. Vi 

fick två bortfall i vår enkätundersökning, anledningen till det vet vi inte. Alla svar som 

kom in samlades direkt i datorn i ett Google program vilket gjorde att inte några svar 

kunde påverkas från någon. Vid redovisningen av resultaten kopplar vi samman svaren 

med den teoretiska litteraturen samt med tidigare forskning.  

I vår redovisning redovisar vi intervjuer och enkäter tillsammans utifrån de frågor som vi 

har diskuterat med respondenterna och knyter an dem till litteratur och tidigare forskning.  

På några frågor refererar vi direkt från respondenternas svar. Genom att benämna 

respondenterna med nummer försäkrar vi dem anonymitet. Vi reflekterade kring 

respondenternas svar i enkäter och intervjuer samt tolkade och analyserade svaren. 

Fördelen med att ha med även intervjuer kan vara enligt Stukát (2005) att det går att läsa 

av respondenternas tonfall och kroppsspråk vilket kan göra att vi kan få information som 

inte avslöjas i skriftliga svar.  När vi redogjorde för resultatet delade vi in frågorna i 

underrubriker för att på så sätt få en lättare överblick av svaren till de olika frågorna. Med 

utgångspunkt från svaren refererade och citerade vi i resultatdelen. På detta sätt ansåg vi 

att vi kom så nära som möjligt respondenternas svar. Två intervjuer är inspelade och 

transkriberade och på två har det gjorts anteckningar då det inte fanns tillgång till att spela 

in. Det finns både för och nackdelar med detta. En fördel kan vara att de blir mer 

avslappnade under intervjun och en nackdel är att jag som intervjuare inte få med 

fullständigt svar på frågorna. Två av respondenterna ville få frågorna mailade till sig 

några dagar innan vi skulle träffas. De kände sig mer bekväma med att få dem innan än 

att svara på dem direkt. 

 

3.5 Etiska principer 
Stukát (2005) menar att ett forskningsarbete bör utgå ifrån de fyra etiska principerna så 

hänsyn tas till de individer som ingår i studien. Detta innebär att vi som undersökare 

måste uppfylla de forskningsetiska kraven och skydda individen. 

De forskningsetiska principerna omfattar fyra huvudkrav och har till syfte att ge normer 

för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare enligt Vetenskapsrådet 

(2002). 
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Samtyckeskravet innebär att berörda i undersökningen själva bestämmer om de vill delta. 

I vårt missivbrev (Bilaga1) blev respondenterna upplysta om möjligheten att om de så 

önskar kan avbryta deltagandet av undersökningen. Konfidentiellitets krav är ett krav där 

uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentiellitet (tystnadsplikt) och att eventuella personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationskravet: Alla som deltagit i 

studien har informerats om att det är frivilligt att vara med och att de när som helst får 

avsluta sitt deltagande (Bilaga 1). 

 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att de insamlade uppgifterna endast får 

användas till forskningsändamål. Eftersom det endast är vi som har haft tillgång till 

enkäterna och intervjuerna kunde vi också tillgodose detta krav. Det insamlade materialet 

i studien kommer att förstöras efter att studien är genomförd och godkänd (Bryman, 

2002). 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet  

Enligt Bell (2006) och Stukát (2005) behöver tillförlitligheten alltid diskuterar när syftet 

med undersökningen är att samla information kring ett visst ämne samt även giltigheten 

angående den information som kommit fram. Bell (2006) anser att det är viktigt att ställa 

sig frågan om resultatet av undersökningen blivit det samma om vi valt ett annat tillfälle 

för vår studie. Författaren lyfter att respondenterna ofta svarar på frågorna så som 

intervjuaren vill ha svaret och på så sätt får intervjuaren svar som stämmer överens med 

undersökning (a.a.). Enligt Bell (2006) och Stukát (2005) handlar tillförlitligheten utifrån 

hur utformningen av de frågor som intervjuaren ställer till respondenterna samt vad 

frågorna handlar om. Författarna anser att om intresset är att ta reda på respondenternas 

uppfattningar eller erfarenheter av ett ämne är det viktigt att tänka på att olika 

omständigheter kan inverka på deras svar.  Undersökningen kan också påverkas av den 

kvalité som inspelningen har vid intervjun menar Kvale och Brinkmann (2009). Det är 

viktigt att transkriberingen sker på ett korrekt sätt annars kan viktigt information gå 

förlorad (a.a.). Bryman (2002) menar att i kvalitativa studier är mätningarna inte 

intressant vilket gör att frågan om reliabilitet och validitet blir ointressant. Vår avsikt med 

studien var inte någon generaliserbar mätning utan resultatet gäller endast de personer 

som deltog. 
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4. Resultat och analys 

 
Vi kommer under resultat och analys avsnittet att redovisa vårt resultat på insamlad data 

från både enkäter och intervjuer med avseende på hur några pedagoger och chefer ser på 

specialpedagogens uppdrag inom förskola, grund- och gymnasiesärskola i en kommun. 

Vi kommer också att redovisa olika synpunkter på olika förändringar som respondenter 

lyfter fram i enkäten samt i de intervjuer vi har genomfört. I resultatdelen har vi valt att 

dela in resultaten i olika kategorier enligt följande; specialpedagogens kompetens, 

förväntningar på specialpedagogen, handledning, skolutveckling samt organisationen 

runt specialpedagogen. Specialpedagogerna kommer att benämnas S1 – S4 och chefer C1 

– C4. Frågeställningarna kommer vi att redovisa under fyra olika rubriker samt analys av 

resultaten.  

 

4.1 Arbetsuppgifter och förväntningar på specialpedagogen 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa respondenternas synpunkter av både enkät 

och intervjusvar från samtliga respondenter i vår undersökningsgrupp synpunkter.  

 

Samtliga specialpedagoger uppger att handledning och rådgivning är uppgifters som 

ingår i deras roll som specialpedagoger. Respondent S2 uppger att ”ytterst lite 

handledning i dess rätta bemärkelse”. Respondent S1 och S4 uppger också att de finns 

med i ett elevhälsoteam, dessa respondenter arbetar inom särskolans verksamhet. 

Respondent S3 menar att uppdragen kommer från förskolorna och att det kan handla om 

att arbeta med ett enskilt barn eller hela gruppen. S1 och S3 uppger också att utbildning 

till kollegor ingår i uppdraget som specialpedagog. Enligt S1 är specialpedagogen ett stöd 

till rektorn. S3 hjälper till med observationer och pedagogisk kartläggning och 

tillsammans med pedagogerna reflekterar de för att komma fram till vilket arbetssätt som 

gynnar barns utveckling, hittar barns styrkor och intressen. Efter 4-5 veckor gör de en 

uppföljning och S3 anser att det är viktigt att involvera och ha med sig föräldrarna.  

Förväntningar på specialpedagogen utifrån respondent C3 är kartläggning, handledning 

både enskilt och i grupp, föreslå olika kompetensutbildningar, samarbete råd och stöd 

samt finnas med i EHT och förmedla informationen till arbetslaget. När det gäller 

elevhälsoteam så finns det inte inom förskolan men däremot jobbar chefer nära 
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specialpedagogerna. Olika träffar där de går igenom vad som kan erbjudas och ibland kan 

specialpedagogen, logoped och talpedagog komma till förskolan för att föreläsa om olika 

områden som är aktuella. Tyvärr blir det inte ofta då det saknas tid till det.  Respondent 

C3 beskriver också specialpedagogens arbetsuppgifter på följande sätt: 

  
Att specialpedagogen alltid ser elevers behov ej lärares behov av t.ex. avlastning. Att 

specialpedagogen vågar föreslå anpassningar, nya sätt att variera undervisningen på 

och motivera läraren att se över sitt sätt att undervisa istället för att eleven ska ändra 

sitt sätt att lära (C3). 

 

Enligt respondent C1 är förväntningen på specialpedagogen ska vara tydlig i sin dialog 

med pedagogerna i verksamheten. Både C1 och C2 uppger att samarbete mellan 

specialpedagog och chef är viktigt. C2 är väldigt nöjd med samarbetet med 

specialpedagogen som är kopplad till den förskolan när det gäller specialpedagogens 

förebyggande profession. Hen anser att det är lätt att få kontakt med specialpedagogen 

och upplever att de finns nära till hands. Det finns tre specialpedagoger inom förskolan 

och de är uppdelade inom olika områden och det gör att pedagogerna vet vem de ska 

kontakta. C2 anser att hens pedagoger är väldigt bra på att upptäck om något är fel men 

att det sen behövs specialpedagogisk kompetens för att kunna gå vidare samt att inte jobba 

med enskilda barn utan det är viktigt med helheten, att jobba med hela gruppen. På frågan 

om vilka förväntningar det finns på specialpedagogen svarade C2 att specialpedagogen 

är en resurs till alla som jobbar inom förskolan och att det är ett väl uppbyggt fungerande 

system. Enligt C1 har specialpedagogerna en helt annan kunskap och andra glasögon att 

se med när de kommer till förskolorna så det är viktigt. S1 berättar att chefen talade om 

för alla i kollegiet att hen som specialpedagog inte kommer att gå in i någon 

speciallärarfunktion vilket betyder att hen inte kommer att gå in och plocka ut elever eller 

gå in och arbeta som vikarie vilket kan vara lätt att hamna i när folk är borta. 

Respondentens chef är medveten om skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare 

eftersom hen själv har specialpedagogutbildning. De förväntningar som C2 har på 

specialpedagogisk kompetens är att de ska vara uppdaterade kring litteratur och ny 

forskning som de kan tipsa pedagogerna om och att det ska finns en öppen dialog mellan 

chef-specialpedagog-pedagoger. C1 förväntar sig mycket av specialpedagogen eftersom 

hen inte har någon specialpedagogisk kompetens. Hon vill även ha mycket och nära 

kontakt med specialpedagogen och vill hela tiden vara uppdaterad. Hen anser att chef och 
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specialpedagog måste ha en öppen dialog om hjälpmedel, förändring av miljön osv. men 

att det också måste finnas fullständig tillit dem emellan. C1 tycker det är viktigt att 

specialpedagogen ska kunna säga vad som krävs.  När C2 fick frågan om hur 

specialpedagogen kompetens tas tillvara i vardagsverksamheten så svarade hon att 

specialpedagogen kommer med nya ögon in i verksamheten och att hon anser att 

handledning är en viktig del i uppdraget men också att specialpedagogen kan komma med 

verktyg och diskutera fram lösningar på exempelvis förändring av miljön. C2 anser att 

specialpedagogen aldrig ska komma med svar utan leda till svar och att det är viktigt att 

specialpedagogen är flexibel, lyhörd och gärna ligga steget före. Enligt C1 tycker hen att 

pedagogerna har stort förtroende till specialpedagogen. Pedagogerna lyssnar mycket och 

arbetar efter vad de kommit överens om i diskussion/handledning med specialpedagogen. 

Specialpedagogen har också med jämn mellanrum diskussion med C1 om olika saker och 

enligt hen tycker pedagogerna att det tar för lång tid innan specialpedagogen kommer till 

förskolan. 

 

Analys  

Analysen av arbetsuppgifter och förväntningar att samtliga specialpedagoger uppger att 

handledning och rådgivning är uppgifters som ingår i deras roll som specialpedagoger. 

Göransson m.fl. (2015) har beskrivit i sin undersökning att specialpedagoger har börjat 

arbeta mer med handledning, dokumentation och rådgivning och mindre med enskilda 

elever. Resultatet visar att uppdraget ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet 

respondenterna arbetar i. Det är endast inom särskolan som specialpedagoger har uppdrag 

inom elevhälsan. Göransson, m.fl. (2015) har i sin studie kommit fram till att 

specialpedagoger inom särskolan ägnar mest tid åt är undervisning i likhet med både 

specialpedagoger och speciallärare inom grundskola och gymnasium. I vår studie visar 

det sig att specialpedagoger inom särskolans verksamhet inte alls arbetade med 

undervisning. När det gäller att arbeta mindre med enskilda elever, lyfter Ahlberg (2013) 

att verksamheten måste utformas så att olika elevers individuella behov tillgodoses och 

att huvudsaken är att allt stöd till elever ska ges inom den reguljära undervisningen. Vilket 

också lyfts i enkäten då C3 anser att det är viktigt att specialpedagogen motiverar läraren 

att ändra sitt sätt att lära. Hjörne och Säljö (2013) beskriver att det i elevhälsateamet ofta 

diskuteras kring elevers svårigheter och problem vilket också respondent S1 uttrycker i 

vår intervju. På frågan om specialpedagogens uppdrag svarar respondent S1 att hen 
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upplever att förvaltningen inte vet vad som skiljer specialpedagogens uppdrag från 

speciallärarens Detta har också visat sig i tidigare forskning att specialpedagoger ofta får 

uppdraget som traditionella speciallärare men att specialpedagoger även arbetar med 

förebyggande åtgärder samt har ett mer övergripande ansvar menar von Ahlfeld Nisser 

(2014). Resultatet visar att det finns olika åsikter om vad som är specialpedagogens 

uppgifter vilket också framkommer i Lindqvist (2013) studie om vad som är 

specialpedagogers uppdrag är. När det gäller att jobba mindre med enskilda elever, lyfter 

Ahlberg (2013) att verksamheten måste utformas så att olika elevers individuella behov 

tillgodoses och att huvudsaken är att allt stöd till elever ska ges inom den reguljära 

undervisningen. Vilket också framkommer i enkäten då C3 anser att det är viktigt att 

specialpedagogen motiverar läraren att ändra sitt sätt att lära. 

 

 

4.2 Specialpedagogens kompetens på organisation – grupp – och 

individnivå. 

Samtliga chefer menar att specialpedagogens kompetens på organisationsnivå ska 

användas till föreläsningar, genomföra fortbildningar samt samarbeta med externa 

kontakter. Respondent S4 upplever att den specialpedagogiska kompentensen utnyttjas 

lite på organisationsnivå i verksamheten, mycket av specialpedagogens uppdrag har 

tilldelats samordnare. S2 skriver; 

Vi borde finnas med i det systematiska arbetet kring ”en skola för alla” man borde ha 

avtalade tider några gånger om året där man följer upp och utvärdera det som gjorts 

inom området och vara med och ge ett specialpedagogiskt perspektiv hur vi bör jobba 

vidare (S2). 

Respondent S2 och S4 skriver att det även på gruppnivå är viktigt att finnas med i det 

systematiska arbetet för att på denna nivå bryta ner det som bestäms på organisationsnivå. 

Specialpedagogiska samtal om hur uppdraget ser ut när det gäller arbetet med barn i 

behov av stöd. Samtliga chefer uppger att den specialpedagogiska kompetensen på 

gruppnivå ska användas till handledning av kollegor och arbetslag.  

I det specialpedagogiska arbetet på individnivå nämns observationer av barn och elever 

som en arbetsuppgift. Handledning till pedagoger lyfts också under individnivå. 

Respondent C2 anser att det endast är i yttersta fall som specialpedagogen ska arbeta 
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direkt med det enskilda barnet vilket även C1 nämner i sina svar. S3 beskriver sitt arbete 

individnivå enligt följande; 

Här kan jag hjälpa till med observationer och pedagogiska kartläggningar. Genom att 

reflektera tillsamman kan vi prova ut ett arbetssätt som gynnar barnets utveckling - 

kanske genom att individualisera och göra anpassningar. Det gäller att hitta barnets 

styrkor och intressen. Vi bestämmer tillsammans vad eller vilka åtgärder som ska 

provas. Efter 4-5 v görs en uppföljning. Hela tiden är det viktigt att ha föräldrar med 

sig och involvera dem. jag finns för att hjälpa pedagogerna framåt (S3). 

 

Respondent S2 menar att det finns minst två delar. Specialpedagogerna arbetar utifrån 

uppdraget från förskolorna som berättar vad deras problem är samt vilket stöd de behöver 

för att skapa bästa förutsättningarna för barnen. Respondenten menar att 

specialpedagogen ska kunna vara behjälplig i alla delar men utan att ta över ansvaret för 

barnet. Enligt S2 handlar det om dokumentation, kartläggning, förslag på åtgärder, samt 

samtal som sker runt barnet. Det som saknas enligt S2 är att se till att barnet verkligen får 

det stöd som barnet är berättigad. Respondenten anser att specialpedagogen är väldigt 

beroende av förskolechefen och att denne följer upp insatserna som pedagogerna ute på 

förskolorna gör och ger dem bästa förutsättningar för att lyckas med uppdraget. C2 

upplever specialpedagogens förebyggande profession som lite försiktig när det gäller att 

hjälpa pedagogerna i sitt arbete. C2 vill att specialpedagogen ska vara mer tydlig, ställa 

motfrågor, få igång en diskussion vilket hen anser att de inte gör utan är mer försiktiga, 

de håller med pedagogerna, anser att pedagogerna känner barnen bäst och att de då lämnar 

över mycket åt pedagogerna. C2 menar att när pedagogerna väl får kontakt med 

specialpedagogen så vill de verkligen ha hjälp för då har de provat att jobba på olika sätt 

och vet inte hur de ska gå vidare och behöver då specialpedagogens kompetens. C2 anser 

att det är sällan som specialpedagogen kommer med konkreta tips och råd vilket 

respondenten vill att de ska göra mer. När det gäller skolutveckling anser C2 att 

specialpedagog ska tillföra nyheter och uppdatera förskolan med ny litteratur och 

forskning. De har en sajt där pedagogerna kan gå in och ta del av filmer, föreläsning och 

litteratur från specialpedagogen. När det kommer till ledarskap så har C2 fullt förtroende 

till specialpedagogens sätt att leda och driva pedagogerna i sitt arbete. C1 tycker det hade 

varit optimalt om det hade funnits en specialpedagog på varje förskola och att de driver 

skolutveckling genom samtal om vad som behövs förändras. Det är viktigt att ge 

pedagogerna utbildning och att de tar hjälp av specialpedagog, logoped och talpedagog 
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som kan föreläsa om olika områden som är aktuella inom deras förskola. Hen anser att 

det är viktigt med ett bra och fungerande kontaktnät. C4 menar att specialpedagogen är 

jätteviktig i skolutveckling och ledarskap. ”Specialpedagogen är ju på något sätt fronten 

i det pedagogiska tänket” (C4). Respondenten anser att det självklart att specialpedagogen 

ska vara med i utvecklings och organisationsarbetet. Respondenten tror mycket på 

teamarbete för specialpedagogen. Dels inom elevhälsan men även med andra som till 

exempel Bup, Hab, socialen och BVC. Det många som specialpedagogen behöver vara i 

kontakt med. Så mycket ”spindeln i nätet” arbete. C4 säger att nätet måste bli så bra så 

att barnen inte ramlar igenom.  

 

Analys 

Analysen av specialpedagogens arbete på organisation- grupp- och individnivå visar att 

cheferna menar att specialpedagogen ska genomföra fortbildningar till pedagoger i 

verksamheterna samt samarbeta med externa kontakter som till exempel habiliteringen. I 

den specialpedagogiska utbildningen ingår bland annat att utveckla det pedagogiska 

arbetet samt ha kunskaper om hur aktuell forskning kan kopplas till utvecklingsarbete i 

olika verksamheter, kunskap i att leda kvalificerade samtal, göra djupgående analyser på 

organisation, grupp och individnivå (SFS 2011:688). Resultatet visar att en av 

respondenterna inte anser att specialpedagogens arbete följs upp efter beslut som tagits 

vilket gör att det kan vara svårt att arbeta vidare med det specifika uppdraget. Enligt von 

Ahlefeld Nisser (2009) är det viktigt att kommunicera sitt kunnande, författaren menar 

att det är en förutsättning för att kunna förändra och utvidga specialpedagogens yrkesroll.   

 

4.3 Möjlighet att påverka det specialpedagogiska uppdraget 

Respondent S1 menar att hen har stora möjligheter att påverka arbetet. Respondenten 

menar att det är en förutsättning för att klar arbetet. Respondenten anser att den 

specialpedagogiska kompetensen ska genomsyrar hela verksamheten på alla nivåer. S1 

har stor frihet i sitt uppdrag vilket kan bero på att rektorn också är specialpedagog. Medan 

respondent S2 anser att hen har ytterst lite möjligheter att påverka arbetet i sin 

verksamhet. S2 menar att hen ofta är inbjuden till olika samtal men att det är svårt att 

påverka i dessa som kan skap förändringar. Det finns en del som S2 saknar och det är när 

ett barn fått en diagnos och det är att få i uppdrag att se till att barnet får det stöd som 

diagnosen kräver t.ex. hjälpmedel, anpassning, språkstimulering och få så likvärdig 
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förskole tid som det går. S2 tycker att de är väldigt beroende av att förskolechefen följer 

upp insatserna pedagogerna gör och ger dem de bästa förutsättningarna för att lyckas med 

uppdraget. Denna specialpedagog tycker sig ha ytterst lite påverkan i verksamheten som 

specialpedagog och upplever att när de är inbjudna på samtal i olika sammanhang 

försöker de påverka men i dagsläget har de inga samtal inbokade. Det saknas systematik 

i kommunen på alla nivåer och upplever att man får ändra det man kan. S2 tycker att 

rektorn borde ha stora krav på allt, kortsiktigt som långsiktigt arbete samt att utveckla 

verksamheterna ligger på rektorerna, det arbetet kan inte specialpedagogerna ta över. S3 

har en chef som vill att specialpedagogerna ska engagera sig och följa med vad som 

händer forskningsmässigt samt att specialpedagogerna får fria tyglar att fördjupa sig om 

de vill. Enligt respondenten har inte specialpedagogen mandat att förändra strukturer 

inom verksamheten. Uttrycker sig på följande sätt; ” Man för förändra där man kan”. S3 

har en förhoppning att alltid ha möjlighet att påverka sitt arbete och menar att hen har en 

chef som vill att specialpedagogerna är engagerade och som hänger med vad som sker 

inom forskningen. Fria tyglar till att fördjupa sig om viljan finns menar respondenten. 

Respondent S4 beskriver sin tjänst som ganska ny i verksamheten. Enligt respondenten 

”görs försök till att påverka men det går sakta”.   

 

S1 beskriver elevhälsan som ett stort utvecklingsområde. ”Vi hamnar i olika elevärende 

hela tiden. Jag kämpar för att vi ska lyfta det en nivå till, försöka att få in mer 

förebyggande arbete hälsofrämjande arbete”. Enligt S är det ibland svårt att veta vilka 

förväntningar som finns på uppdraget. ”Om jag nu ska svara ärligt som jag brukar vara 

så tror inte jag att alla på förvaltningen har riktig klart för sig skillnaden mellan 

specialpedagog och speciallärare”. S berättar också att några specialpedagoger har fått 

som uppdrag att titta på det specialpedagogiska uppdraget, vad det innebär och vilka 

arbetsuppgifter specialpedagogen har. S uppger att det är ca ett år sedan detta gjordes och 

det ligger inne på förvaltningen, det har stannat där. S1 ”vi vet fortfarande inte riktigt 

vilka förväntningar som finns på oss eller vilken typ av arbetsuppgifter förvaltningen 

anser att vi ska utföra”. C4 menar att utifrån perspektivet som chef så tänker hen att 

specialpedagogen jobbar väldigt nära sin rektor. Uppdraget handlar väldigt mycket om 

att vara ett pedagogiskt stöd till rektorn i att organisera arbetet för alla elever men 

framförallt för dom elever som behöver särskilt stöd eller extra anpassningar. 

Respondenten tänker att specialpedagogrollen ute på skolorna är väldigt tajt med rektorn 
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i det pedagogiska upplägget. Och att skolorna arbeta övergripande. ”För 

specialpedagogerna handlar det mycket om de ska vara steget före, ha koll på forskning 

när det gäller alternativa verktyg och vara på hugget och blir som en paraplyorganisation 

till verksamheten, så ser jag det när det gäller uppdraget där” (C4). På frågan vad det är 

som styr hur den specialpedagogiska verksamheten utformas anser C2 att det är 

pedagogernas behov. Specialpedagogiks kompetens finns tillgänglig och hen anser att en 

del arbetslag har mer kompetens att möta barn medan andra arbetslag behöver stöttning 

av specialpedagogen. C1 anser att det är ekonomin som styr väldigt mycket, hur mycket 

pengar man har möjlighet att få. 

 

C1 och C2 beskriver att förskolor har börjat jobba med något som de kallar ”Öppen dörr” 

och det innebär att specialpedagogen finns på förskolan en viss dag och en viss tid varje 

vecka. Då får pedagogerna komma in spontant till specialpedagogen och bolla idéer och 

tankar eller bara för att kolla av om de känner att de är på fel/rätt spår i arbetet med barnen 

för att få feedback. Enligt C2 så har detta fungerat väldigt bra och uppskattas av 

pedagogerna medan C1 inte tycker det fungerat och har därmed inte bokat in fler dagar. 

Just nu hänger det lite i luften. Men hen berättar att de kanske måste jobba med det en 

period för att se om det fungerar för just nu har det bara provat en gång. Det som inte 

fungerade vara att specialpedagogen ansåg att pedagogerna bara tog upp enskilda 

barn/fall och det tyckte C1 att pedagogerna skulle göra för att gå vidare med att jobba 

med hela gruppen. Oftast är det ett enskilt barn som väcker tankar men att pedagogerna 

jobbar med helheten, hela gruppen och behöver då bolla eller få tips, råd eller handledning 

av specialpedagogen.  

 

Respondent C4 menar att bemanningen måste öka, det skulle finnas en specialpedagog 

på varje förskola eller i alla fall en till varje förskolechef precis som det finns en till varje 

rektor. Ska man arbeta med tidiga insatser så behövs många specialpedagoger och 

specialpedagogisk kompetens på förskolorna. Förskolan behöver ju kompensera och 

jobba med mycket när det gäller barns utveckling och för barn med sen språkutveckling 

skulle det också behövas en logoped på förskolorna enligt respondenten. Det behövs både 

kunskap och tid. Det är viktigt att pedagogerna får stöttning och feedback och talar om 

att jag gör ett bra jobb samt ge pedagogerna lite verktyg som pedagogerna kan prova. C4 

tror att det skulle vara möjligt med ett elevhälsoteam på förskolorna. Med förskolechefer 
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och specialpedagoger samt även koppla med en psykolog, BVC och kanske även att det 

behövts socialsekreterare som också jobbar mot förskolan. Att kunna hjälpas åt, 

respondenten menar att det finns en inbygg styrka i det om man relationerna funkar men 

det gäller ju respekterar varandras olika kompetenser i så fall. 

 

Analys 

Analysen av svaren när det gäller möjlighet att påverka uppdraget visar att respondenterna 

anser att specialpedagogerna skulle ha mer tid till att finnas med i verksamheten. 

Respondenterna redogör för det problem som Lansheim (2010) beskriver att 

verksamheterna inte använder den specialpedagogiska kompetensen som den är tänkt att 

användas. Enligt Takala, Pirtiimaa och Törmänens (2009) vill specialpedagogerna få mer 

tid till att samverka med kollegor ute i verksamheten vilket också framkommer i vår 

undersökning. En respondent uttrycker sig med att det tar lång tid innan specialpedagogen 

har möjlighet att besöka verksamheten. Renblad och Brodin (2014) lyfter också 

problemet med att specialpedagogen ofta är placerad i ett centralt team och ska serva fler 

olika förskolor men många barn i behov av särskilt stöd.  Gustavsson (2012) skriver också 

om hur den specialpedagogiska kompetensen använd och menar att det fortfarande är 

vanligt att pedagogerna villa ha svar på hur de ska jobba. 

 

4.4 Handledning 

Vid en sammanställning av vår enkätundersökning såg vi att många av de som svarat 

anser att handledning är en viktig del i det specialpedagogiska uppdraget. En del jobbar 

med det i nuläget medan andra vill få in mer handledning i sitt uppdrag. 

 

Samtliga respondenter har i enkätundersökningen uppgett att handledning är ett av de 

uppdrag de ägnar sig åt. Respondent S1 arbetar med handledning som stöd till personal 

och rektor. S1 skulle vilja jobba mer med handledning då S1 tror att de skulle komma 

ännu längre i sitt arbete med eleverna. I respondent S2 uppdrag ingår att vara kvalificerad 

samtalspartner, konsult, ha rådgivning men ytterst lite handledning. Respondent S3 har 

handledning, konsultation och utbildning med i sitt uppdrag. Under frågan om 

specialpedagogisk kompetens så tar en person som jobbar som specialpedagog inom 

förskolan upp att kollegial handledning är mycket givande. Respondenten anser att det är 

guld värt att kunna diskutera med sina kollegor dagligen. Diskussion finns i 
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arbetsgruppen om det varit bättre för specialpedagogerna inom förskolan att finnas ute på 

förskolorna. I nuläget sitter specialpedagogerna på ett resurscenter.  S1uttrycker sig på 

följande sätt: 

Jag skulle vilja jobba mer med handledning eftersom jag tror att vi skulle kunna 

komma ännu längre i arbetet med eleverna (S1). 

C1 anser att handledning är den viktigaste biten i specialpedagogens uppdrag och 

upplever att den kompetensen/verktyget används med pedagogerna.  Träffarna är inte 

inbokade och återkommande utan sker när pedagogerna känner behov av handledning. S 

anser sig ha en fri roll som övergripande specialpedagog och kan styra sina 

arbetsuppgifter där handledning är en stor del. Organisation och skolutveckling tillhör 

också specialpedagogens tre delar menar respondenteten. 

  

Analys 

Analysen av handledning visar att både specialpedagoger och chefer anser att 

handledning är ett viktigt uppdrag för specialpedagogen. Som kvalificerad samtalspartner 

har man som ansvar att lyfta fram olika fokus och belysa dem. Det kan handla om miljön, 

situationer som barnet befinner sig i och möten och samspel med barnen (Gustavsson, 

2012).  Enligt S2 är det viktigt att ge förslag på åtgärder och samtal runt barnet och menar 

att specialpedagoger är beroende av att förskolechefen följer upp insatserna. När det 

gäller handledning anser Gustavsson (2012) att det är ett viktigt verktyg. Författaren 

menar också att grupphandledning har klara fördelar framför individuell handledning, 

just för att deltagarna lär av varandra. Säljö (2000) anser att kommunikation medverkar 

till att människor förenas med varandra via sitt tänkande samt den kultur de befinner sig 

i gör att förändringar är möjliga. Som vi kan se av enkätsvaren så jobbar en del 

specialpedagoger med handledning och en del vill få in det mer i sitt uppdrag och någon 

anser att kollegial handledning är mycket givande vilket också får stöd från litteraturen. 

 

Samtliga tycker chefer att den specialpedagogiska kompetensen ska användas till 

handledning av kollegor och arbetslag. Enligt Gjems (1997) är handledning ett av flera 

redskap som finns för att ta tillvara och utveckla kompetens.  
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4.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att de respondenter som medverkat i vår studie är till stor del eniga om 

vad som är deras uppdrag. Samtliga respondenter anser att det handlar om att arbeta 

förebyggande så att barn/lever som är i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga 

förutsättningar att utvecklas. Göransson, m.fl. (2015) har i sin studie kommit att 

specialpedagoger inom särskolan ägnar mest tid åt är undervisning i likhet med både 

specialpedagoger och speciallärare inom grundskola och gymnasium. I vår studie visar 

det sig att specialpedagoger inom särskolans verksamhet inte alls arbetade med 

undervisning. Specialpedagogens uppdrag i undersökande verksamheter arbetar 

förebyggande och handledande. 

 

Sammanfattningen av resultatet visar också att samtliga respondenter anser att 

handledning är en av specialpedagogens uppdrag. Det som skiljer sig är att 

respondenterna inom särskolan ingår i ett elevhälsoteam vilket inte förekommer i 

förskolan. Utifrån de svar vi har fått från respondenterna upplever vi att många av 

respondenterna anser att deras uppdrag är det som de själva har förväntat sig. Det 

framkom också att både chefer och specialpedagoger anser att specialpedagogerna 

behöver finnas med mer ute i verksamheterna för att kunna arbeta kontinuerligt med olika 

uppdrag kring barn i behov av särskilt stöd men de organisatoriska lösningarna kan se 

olika ut vilket också von Ahlefeldt Nisser (2014) skriver i sin studie.  
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Figur 1. Specialpedagogens uppdrag. 

Figuren visar en sammanställning av vårt resultat kring specialpedagogens uppdrag samt 

hur chefer och specialpedagogers ser på specialpedagogens uppdrag i vår undersökning. 

 
4.6 Teoretisk analys 

Resultatet av vår studie har tolkats utifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att 

vi lär oss i sociala sammanhang enligt Säljö (2000). Enligt författare är kommunikation 

och språkanvändning centrala begrepp i sociokulturellt perspektiv och utgör länken mellan 

människor (a.a.). Resultatet i vår studier visar att samtliga respondenter anser att 

handledning är en viktig del av specialpedagogens uppdrag. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att man ser kommunikation som ett underlag i all mänsklig samvaro 

och lärande handlar om att ha kontakt med omgivningen och relatera till andra människor 

(Ahlberg, 2013). 
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Både förskola och skolan vilar på skollagen där verksamheterna liknar varandra men 

utgår från olika styrdokument. Utveckling sker i samspel med andra människor enligt 

Vygotskij (1978). Författaren redogör för the zone of proximal development, ett begrepp 

som förklaras som skillnaden mellan att lära individuellt eller att lära tillsammans med 

någon som är mer kompentent. Tillsammans finns det möjlighet utveckla kunskaper 

genom att gemensamt reflektera över funderingar och sedan utifrån det kunna tänka på 

ett annat sätt vilket kan göra att vi kan se händelser utifrån nya sätt och därmed kunna 

tänka i nya banor (a.a.). I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg 

en speciell betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, språkliga som fysiska, 

som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den. 

Säljö (2000) anser att kommunikation medverkar till att människor förenas med varandra 

via sitt tänkande samt den kultur de befinner sig i, gör att förändringar är möjliga. 
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5. Diskussion  

Syftet med vår undersökning var att granska hur några specialpedagogers uppdrag ser ut 

i en kommun. Vilka faktorer som påverka specialpedagogens uppdrag samt förväntningar 

från chefer på uppdraget?  

I arbetet med vår studie har vi fått inblick i hur specialpedagogen arbetar i respektive 

verksamhet. Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet framhåller 

tillämpningen av redskap och verktyg som en del i lärprocessen. 

Vi har också fått många synpunkter om hur chefer anser att det specialpedagogiska 

uppdraget ska se ut enligt dem.  

 

 

Specialpedagogers uppdrag i förskolans, grund- och gymnasiesärskolans 

verksamheter. 

I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) står att skolan ska ”uppmärksamma 

och stödja elever i behov av särskilt stöd (s.15), och gymnasiesärskolan (Skolverket, 

2013) står att skolan ska ”uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt 

stöd” (s. 11). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framkommer det att 

arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter 

av olika slag. Specialpedagogen har ingen tydlig roll i skollagen (SFS 2010:800) eller i 

några styrdokument. Det som finns skrivet är att det i elevhälsoteamet ska finnas tillgång 

till specialpedagogisk kompetens, därmed inte sagt att det behöver vara en 

specialpedagog.  I vår studie kan vi se att de specialpedagogerna sam arbetar inom grund- 

och gymnasiesärskolan ingår i ett elevhälsoteam. Hjörne och Säljö (2012) resonerar kring 

elevhälsateamet och anser att det är i det här teamet som analysera vilka åtgärder som ska 

bestämmas samt vilka resurser som finns tillgängliga.  

 

I von Ahlefeld Nisser (2014)  studie framkommer att det ses som en självklarhet att 

specialpedagoger i särskolan ska undervisar elever medan det i förskola anses att 

uppdraget är att utveckla undervisningsmiljöer. Även i Göransson m.fl. (2015) har i sin 

studie kommit fram till att specialpedagoger inom särskolan ägnar mest tid åt är 

undervisning i likhet med både specialpedagoger och speciallärare inom grundskola och 
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gymnasium. I vår studie framkom att i uppdraget för specialpedagogerna särskolan inte 

förekom enskild undervisning med elever. Respondenteter i vår undersökning arbetade 

mycket med organisation och skolutveckling på undersökande särskolor.  von Ahlefeld 

Nisser (2014) skriver i sin studie om hur viktigt det är att specialpedagogen finns nära 

verksamheten. En av våra respondenter inom särskolan fanns med i verksamheten medan 

den andra hade som ambition att kunna medverka mer ute i verksamheterna. 

Respondenterna i vår studie arbetar inte som speciallärare vilket von Ahlefeld Nisser 

(2014)  tidigare forskning redovisar i sin studie att det specialpedagoger ofta får uppdrag 

som.  Anledningen tror vi är att deras chefer har en mycket god kännedom om vad som 

är specialpedagogens uppdrag. Specialpedagogerna mycket med förebyggande åtgärder 

och har ett mer övergripande ansvar.  Arbetet med skolutvecklingsfrågor är fortfarande 

något som specialpedagoger har svårt att få möjlighet att delta i enligt Göransson m.fl. 

(2015) vilket också framkom i vår studie där endast en av respondenterna uppgav att hen 

arbetade med skolutveckling.  

 

Vår erfarenhet inom förskolan som förskollärare vet vi att många pedagoger vill ha svar 

och att de har förväntningar på vad specialpedagogen ska göra ute i verksamheten. Vi kan 

tycka att specialpedagoger kan ge tips och råd hur pedagogerna ska göra men då måste 

de själva tro på det sättet att arbeta och det ska passa barngruppen. Här är det viktigt med 

en diskussion mellan pedagoger och specialpedagog för att komma fram till det som 

passar just den barngruppen. Detta lyfter även Gustavsson (2012) och anser att det 

fortfarande är vanligt ute i förskolan och menar att som specialpedagog är det ens ansvar 

att lyfta fram och belysa olika fokus vilket kan göras genom handledning. Här kan vi se 

att verkligheten stämmer med litteraturen och hur ska vi göra för att ändra detta. Vi anser 

att det ligger på specialpedagogen för här är det viktigt att specialpedagogen tar den 

diskussionen med pedagogerna och rektorerna vad det är som ingår i uppdraget och vad 

vi vill jobba med. För oss är det viktigt att det finns en ärlighet och tydlig kontakt samt 

en öppen diskussion om vad som gäller.  

 

Som vi kan se av vår enkätundersökning arbetar specialpedagogerna med handledning 

men också att det finns önskemål om att kunna arbeta mer med handledning i sitt uppdrag. 

Vi anser att det är ett viktigt verktyg i vårt uppdrag och är positiva till att använda oss av 

handledning i vårt uppdrag, både individuellt men också grupphandledning. Även Gjems 
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(1997) lyfter hur viktig det är med handledning just för att vi lär av varandra och när man 

som pedagoger jobbar nära varandra är man beroende av varandras kompetens. Enligt 

Säljö (2000) och det sociokulturella perspektivet som vi utgått från i vårt arbete lär vi 

genom att bli delaktiga i andras kunskaper och förmågor för att sedan kunna använda 

förmågorna i olika sociala sammanhang. Människor är inte bara individer, utan individer 

i grupp och sociala sammanhang (Säljö, 2000). Det är viktigt menar Gjems (1997) att ha 

resesällskap när vi gör sina erfarenheter eller när något nytt ska testas. Respondenterna i 

vår studie är väldigt positiva till nätverk där pedagoger från olika förskolor träffas i en 

handledningsgrupp där det finns möjlighet att ta del av hur andra pedagoger och arbetslag 

arbetar.  Nätverksgrupp är något som tyvärr inte finns i vår kommun enligt en av cheferna 

som blev intervjuade. Men däremot kan specialpedagogerna inom förskolan ge 

fortbildning som föreläsning inom ett aktuellt område och här anser vi att det är ett 

ypperligt tillfälle att bjuda in pedagoger från andra förskolor och där med ha handledning 

efteråt.  

 

 

Förväntningar från chefer på uppdraget 

Från enkätsvaren kan vi se att en chef inom förskolan är väldigt nöjd med 

specialpedagogen och deras samarbete medan en annan chef inom förskolan anser att 

specialpedagogen borde vara mer tydlig och inte lägga över allt på pedagogerna. Vi anser 

att det är viktigt att ha en öppen diskussion när det gäller uppdraget och förväntningarna 

på specialpedagogen eftersom de två olika yrkesrollerna jobbar tätt ihop. Men även en 

diskussion med pedagogerna, vad har de för förväntningar på specialpedagogen. För det 

finns inga rätta svar och vi anser inte heller att vi som specialpedagog ska ge svar utan 

komma fram till en lösning tillsammans. För det är en stor utmaning för pedagogerna att 

möta barns olikheter och hantera att alla barn har olika erfarenheter, förutsättningar, 

kunskap och behov (Ahlberg, 2013). Det är då viktigt att ha ett bra samarbete med 

specialpedagogen och att det erbjuds olika verktyg och att olika fokus läggs fram.  Enligt 

det sociokulturella perspektivet är det viktigt att tänka på att vi alla är olika och att vi 

agera utifrån den kunskap vi har med i vår egen ryggsäck (Säljö, 2000). 

 

Ett problem som båda cheferna verka ha samma syn på är att det finns lite tid för 

specialpedagogerna att komma ut till förskolorna och vi anser också att det kan vara svårt 
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att jobba förebyggande när det finns lite tid och tre specialpedagoger i kommunen inom 

förskolorna. För oss är det viktig att vara en naturlig del i förskolan vilket gör det lättare 

för specialpedagog i samarbete med pedagog att göra ett förändringsarbete samt att vi 

måste föra vidare aktuell forskning och litteratur vilket vi får stöd av från litteraturen 

(Ahlberg, 2013). En respondent beskriver sin förväntning på specialpedagogen med att 

specialpedagogens uppdrag handlar väldigt mycket ett organisationsperspektiv. 

Respondenten anser att specialpedagogen ska vara den som hämtar hem ny forskning och 

nya tankar om hur man ska utveckla verksamheten vilket vi tycker stämmer mycket bra 

överens med vår examensförordning (SFS 2011:688). 

 

 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka vad specialpedagoger och chefer anser är 

specialpedagogens uppdrag i två olika verksamheter.  Med utgångspunkt från vårt syfte 

har vi valt att använda oss av enkäter samt intervjuer.  Stukát (2005) menar att det kan bli 

mer omfattande svar om vi använder sig av flera olika metoder. Enkäterna skickades ut 

via mail till respondenterna och inför intervjuerna tog vi personlig kontakt med berörda. 

För att kunna fördjupa vår studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vi 

använde oss av de huvudfrågor som fanns på vår enkät och ställde sedan följdfrågor på 

dessa för att på så sätt få en diskussion kring våra frågor. Enligt Stukát (2005) är fördelen 

med intervjuer att det går att komma längre samt gå djupare in på frågorna. I vår analys 

utgick vi från vår teoretiska utgångspunkt det sociokulturella perspektivet. Gemensamt 

för förskolan och skolan är att deras styrdokument som grundar sig med utgångspunkt 

från ett sociokulturellt perspektiv. Enkäter och intervjuer har genomförts i samma 

kommun. Enfråga som vi ställt oss är om vi fått högre deltagande om vi lämnat enkäterna 

personligen till respondenterna och inte mailat den till dem.   

 

5.2 Slutord  

Hur kommer det sig att vårt uppdrag är så otydligt? Är det för att vi tar på oss andra 

arbetsuppgifter trots att det inte ingår i vårt uppdrag eller/och för att chefer/rektorer och 

samhället inte vet om vad specialpedagogen ska göra? Förhoppningsvis kommer 

specialpedagogens uppdrag bli tydligare och vi är de som måste göra det tydligare och gå 

ut med vad det är som ingår och hur vi som specialpedagoger vill jobba.  
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5.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur förstelärarollen påverka specialpedagogrollen 

i en fortsatt forskning. Även att undersöka hur förvaltningschefer och politiker har för 

uppfattning om hur det specialpedagogiska uppdraget ska utföras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anne Olsson och Liselott Persson 

50 

 

Referenser  

Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. 1. 

uppl. Stockholm: Liber. 

 

Assarson, I. (2009). Utmaningar i en skola för alla: några filosofiska trådar. 

Stockholm: 

Liber. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: 

UNICEF Sverige. Tillgänglig på Internet: 

http://unicef-porthosproduction.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf. 

(Hämtad 2017-01-07) 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Berg, M. (2012). Reflektionens betydelse för arbetet i förskolan. I Bladini, K. & Naeser, 

M. (red.). Det handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. 

(s.103-113). Karlstad: Karlstads universitet, Regionalt utvecklingscentrum (RUC). 

 

Björck-Åkesson, E. (2007). Specialpedagogik- ett kunskapsområde med många 

dimensioner. I Björck-Åkesson, Eva & Nilholm, Claes (red.) (2007). Reflektioner kring 

specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. (s. 

85-99). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och 

utveckling i undervisning och handledning. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Bruce, B. (2016). Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och 

förhållningssätt. 1 uppl. Malmö: Gleerups. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi.  

Danielsson, L. & Liljeroth, I. (1996). Vägval och växande: förhållningssätt, kunskap 

och specialpedagogik för yrkesverksamma hjälpare. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Frithiof, E. (2012). Särskolan i ljuset av FN-konventionen om mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. I. T. Barow. & D. Östlund. (red.) Bildning för alla!: 

en pedagogisk utmaning. (s.135-144). Kristianstad: Kristianstad University Press. 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-9173 

 

http://unicef-porthosproduction.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-9173


Anne Olsson och Liselott Persson 

51 

 

Gadler, U. (2011). En skola för alla - gäller det alla?: statliga styrdokuments betydelse 

i skolans verksamhet. Diss. Växjö : Linnéuniversitetet , 2011 

Gjems, L. (1997). Handledning i professionsgrupper: ett systemteoretiskt perspektiv på 

handledning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustavsson, A. (2012). Pedagogers dilemman i arbetet med barn – en möjlighet för 

lärande samt utveckling av pedagogiska miljöer. I Bladini, K. & Naeser, M. (red.). Det 

handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. (s.11-25). 

Karlstad: Karlstads universitet, Regionalt utvecklingscentrum (RUC). 

 

Göransson, K, Lindqvist, G, Klang, N, Magnusson G & Nilholm C. (2015). Speciella 

yrken? specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning: en enkätstudie. 

Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för 

pedagogiska studier, Karlstads universitet.https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:784444/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-11-08). 

Helldin, R. (2002). Specialpedagogisk forskning: en kritisk granskning i ett 

omvärldsperspektiv. Stockholm: Skolverket. 

 

Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan. 4., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

HSVFS. (2012). Högskoleverkets författningssamling 2012:11, ISSN 1401–3509. 

Utkom från trycket den 11 december 2012. 

http://www.liu.se/utbildning/program/yrkeslarare/beskrivning/1.436895/HSVFS-2012-

11.pdf  

(Hämtad 2016-12-13) 

 

Idbohrn, I. (2012). Hur nya berättelser i handledningssamtal leder till att perspektiv 

vidgas. I Bladini, K. & Naeser, M. (red.). Det handlar om samtal: en essäsamling om ett 

kvalificerat samtalsuppdrag. (s.26-35). Karlstad: Karlstads universitet, Regionalt 

utvecklingscentrum (RUC). 

 

Johansson, P. (2012). Hur specialpedagogen genom det kvalificerade samtalet kan 

påverka verksamheten i förskolan. I Bladini, K. & Naeser, M. (red.). Det handlar om 

samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. (s.67-81). Karlstad: 

Karlstads universitet, Regionalt utvecklingscentrum (RUC). 

  

Kvale, S.& Brinkmann,S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lansheim, B. (2010). Förståelser av uppdraget specialpedagog: blivande och nyblivna 

specialpedagogers yrkeslivsberättelser. Licentiatavhandling Malmö: Malmö högskola, 

2010. 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2043/10486. (Hämtad 2016-10-31)  

 

Lindqvist, G. (2013). Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on 

Special Needs. Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2013. Tillgänglig på Internet: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784444/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784444/FULLTEXT01.pdf
http://www.liu.se/utbildning/program/yrkeslarare/beskrivning/1.436895/HSVFS-2012-11.pdf
http://www.liu.se/utbildning/program/yrkeslarare/beskrivning/1.436895/HSVFS-2012-11.pdf
http://hdl.handle.net/2043/10486


Anne Olsson och Liselott Persson 

52 

 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:665062/FULLTEXT01.pdf. (Hämtad 2016-10-

02) 

 

Mathiasson, L. (2014). Stockholm år 2014. Förskolan för alla och (nästan) allt. 

Förskolan, nr 6, s. 14-16. 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. 2., [omarb.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Palla, L. (2011). Med blicken på barnet: om olikheter inom förskolan som diskursiv 

praktik. Diss. Malmö: Lunds universitet, 2011 

 

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 2.,[rev.] uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Renblad, K. & Brodin, J. (2014) Behövs specialpedagoger i förskolan?. Socialmedicinsk 

Tidskrift, 91(4): 384-390 http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:762693/FULLTEXT02  

(Hämtad 2016-10-31) 

 

Rosen-Webb, S M (2011). Nobody tells you how to be a SENCo. British Journal of 

Special Education, 38 (4), s.159-168. 

 

SFS, 1993:100. Högskoleförordning.  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100  

 

SFS, 2010:800 Skollagen, utfärdad 2010-06-23, ändrad t.o.m. SFS 2013:823.. (2014). 

Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig på Internet: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800.  (Hämtad 2017-01-07) 

 

SFS 2011:688. Specialpedagogexamen. Förordningen om ändring i 

högskoleförordningen. Stockholm: Regeringen. 

https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110688.pdf  

 

Skolverket, (2005). Handikapp i skolan: det offentliga skolväsendets möte med 

funktionshinder från folkskolan till nutid. (2005). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket, (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011: reviderad 2016. 2., rev. uppl. 

(2016). Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb

ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2593.pdf%3Fk%3D2593 (Hämtad 2017-

01-15) 

 

Skolverket (2013). Läroplan för gymnasiesärskolan 2013. (2013). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket, (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

(2014). Stockholm: Skolverket 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:665062/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:762693/FULLTEXT02
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:762693/FULLTEXT02
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110688.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2593.pdf%3Fk%3D2593
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2593.pdf%3Fk%3D2593
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2593.pdf%3Fk%3D2593
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2593.pdf%3Fk%3D2593


Anne Olsson och Liselott Persson 

53 

 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299  (Hämtad 

2017-01-15) 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2016). Stockholm: 

Skolverket. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolb

ok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442 (Hämtad 2017-

02-10) 

  

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Svenska Unescorådets skriftserie. (nr 1/2001). Salamancadeklarationen och Salamanca 

+5. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Svensk författningssamling: SFS. 1998:1003, Högskoleförordningen 1993:100, ändring 

(omtryck). (1998). Tillgänglig på Internet: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100 

(Hämtad 2017-01-07) 

 

Svensson Höstfält, S. (2013). Specialpedagogik. 2. 1. uppl. Stockholm: Sanoma 

utbildning. 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

 

Takala, M, Pirttimaa, R & Törmäns, M (2009) Inclusive special education: the role of 

special educaion teachers in Finland. British Journal of special Education, 36(3), 162-

172. http://users.jyu.fi/~makaku/Article3.pdf  (Hämtad 2017-01-19) 

 

Thalin, L. (2012). Samtalspartners kvaliteter, beteende och handlingsmönster, påverka 

och har en avgörande betydelse för samtalets utfall. I Bladini, K. & Naeser, M. 

(red.). Det handlar om samtal: en essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag. 

(s.50-66). Karlstad: Karlstads universitet, Regionalt utvecklingscentrum (RUC). 

 

Trost, J. & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. 3., [rev. och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet www.vr.se Stockholm. 

 

von Ahlefeld Nisser, D. (2009). Vad kommunikation vill säga: en iscensättande studie 

om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal. Stockholm: 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:208025/FULLTEXT02 (Hämtad 2017-01 11) 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
http://users.jyu.fi/~makaku/Article3.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:208025/FULLTEXT02
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:208025/FULLTEXT02


Anne Olsson och Liselott Persson 

54 

 

von Ahlefeld Nisser, D. (2014). Specialpedagogers och speciallärares olika roller och 

uppdrag – skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. Högskolan 

Dalarna. 

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:723034/FULLTEXT01.pdf.  (Hämtad 2016-10-

31) 

 

Vygotskij, L S (1978). Mind in society: the development of higher psychological 

processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:723034/FULLTEXT01.pdf


Anne Olsson och Liselott Persson 

55 

 

Bilaga 1 

     Karlshamn 24/1 2017 

Missivbrev  

Hej!  

Vi behöver din kunskap och erfarenhet för att skaffa oss en uppfattning om vad 
specialpedagoger har för uppdrag i er verksamhet.  

Vi heter Anne Olsson och Liselott Persson och studerar till specialpedagoger på Högskolan 
i Kristianstad. Vi håller på med vår avslutande uppgift som är det självständiga arbetet. 
Under utbildningen har vi erfarit att specialpedagogens roll ser olika ut i olika 
verksamheter. Vi vill därför göra en studie kring hur det ser ut i vår kommun. Vilka 
förväntningar finns på specialpedagogen från rektorer men också från specialpedagogen 
själv? Vilka uppdrag har specialpedagogen och vilka uppdrag anser rektorn att 
specialpedagogen har?  

Studiens upplägg är att vi kommer skicka ut en enkät till specialpedagoger och rektorer 
inom de två verksamheter vi valt för vår undersökning.  Därefter kommer vi att välja ut 
fyra för djupare intervjuer. Intervjun kommer att ta 45 minuter – en timme. Vi kommer att 
spela in intervjun. Vi vill att intervjun äger rum någon gång under vecka 11-12.  

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att 
du som respondenten när som helst kan avbryta deltagandet i studien. Alla uppgifter 
kommer att avidentifieras vilket innebär att varken kommun, namn på arbetsplatser eller 
namn på respondenter kommer att skrivas ut i vår studie.  

Önskar du ytterligare upplysningar om studien eller enkäten så får du gärna höra av dig 
till oss. 
 
Vi är mycket tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss med detta.  

Vi behöver ditt svar senast den 10/2-17. 

 

Vänliga hälsningar  

Anne Olsson 

anne.olsson@utb.karlshamn.se 

Liselott Persson 

lottap78@hotmail.com  
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Bilaga 2 

Enkätfrågor  

 

Verksamhet du arbetar i?  

förskola 

särskola 

Arbetar som  

specialpedagog 

rektor/chef 

Vilka arbetsuppgifter har du som specialpedagog?  

 

Hur anser du att den specialpedagogiska kompetensen ska användas på 

organisationsnivå?  

 

Hur anser du att den specialpedagogiska kompetensen ska användas på gruppnivå?  

 

Hur anser du att den specialpedagogiska kompetensen ska användas på 

individnivå?  

 

På vilket sätt har du haft möjlighet att påverka ditt arbete i verksamheten?  

 

Vilka förväntningar har du som rektor på specialpedagogens uppdrag i din 

verksamhet?  

 

 


