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Titel 
Ett otydligt uppdrag? Specialpedagogers upplevelser av arbetet med att utveckla den 

pedagogiska verksamheten.  

 

English title 
An unclear mission?  

SENCOs experiences by developing educational activities. 

 

 

Abstrakt 
I denna studie undersöks hur några specialpedagogers kompetenser i att leda och driva 

utveckling av den pedagogiska verksamheten kommer till nytta i praktiken. Detta då 

studier visar att specialpedagogens uppdrag är komplext och varierande samt att 

specialpedagogrollen har haft svårt att slå igenom.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger i förskola och skola uppfattar 

sitt uppdrag med särskilt fokus på hur deras kompetenser används för att utveckla den 

pedagogiska verksamheten. Det är en kvalitativ studie där sju specialpedagoger har 

intervjuats och skrivit loggböcker. De teoretiska perspektiv som är utgångspunkt för 

studien är det sociokulturella perspektivet och professionsteorin samt det relationella 

och kategoriska perspektivet. 

 

Resultatet visar att specialpedagogens uppdrag ser olika ut beroende på vilken 

verksamhetsform de arbetar i. Det framkommer att specialpedagogerna i förskolan har 

ett tydligare uppdrag och arbetar mer med att utveckla lärmiljön, jämfört med de som 

arbetar i skolan. Genom studien har olika faktorer framträtt som påverkar uppdraget 

exempelvis vilken betydelse lärmiljön och det relationella perspektivet har i arbetet med 

att utveckla den pedagogiska verksamheten. 
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1 Inledning 
Under vår studietid har vi genom diskussioner och fältstudier blivit medvetna om att 

specialpedagogens uppdrag kan se väldigt olika ut. Specialpedagogers arbete skiljer sig 

åt exempelvis mellan och inom kommuner och verksamhetsformer. Då vi inte arbetar i 

samma verksamhetsform, utan en av oss arbetar i förskolan och en i skolan, har vi olika 

syn på vad vilket uppdrag specialpedagogen har och hur de arbetar med att utveckla den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Varför är det då så svårt att veta vad uppdraget som specialpedagog innebär?  

Vi vill undersöka närmare hur detta kan påverka oss som specialpedagoger när vi 

kommer ut i arbetslivet med tanke på att uppdraget är så tolkningsbart. Finns det 

fördelar eller nackdelar? När det gäller specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter 

upplever vi att många yrkesgrupper har olika förväntningar på specialpedagogens 

uppdrag, arbetsuppgifter och dess innehåll. Förväntningar och ett otydligt uppdrag kan 

få både positiva och negativa konsekvenser. En positiv konsekvens är att det finns 

möjligheter att påverka och skapa sin egen yrkesroll utifrån kompetens, intresse och 

efterfrågan. En negativ konsekvens är att det kan finnas en mängd olika uppfattningar 

om vad en specialpedagog bör göra som inte alltid stämmer överens med 

specialpedagogens egna förväntningar. Skollagen (SFS 2010:800) lyfter endast att det 

ska finnas personer med specialpedagogisk kompetens vilket då gör att andra 

professioner kan ha liknande utbildning. En annan aspekt är den statliga diskussion som 

förs gällande specialpedagogutbildningens vara.  

 

Professor Claes Nilholm skriver på sin blogg (2017) att forskning visar att 

specialpedagogrollen som trots allt funnits i snart 30 år har haft svårt att slå igenom. 

Tanken om att arbeta på flera olika nivåer med elevers svårigheter samt att skapa 

inkluderande klassrum har främst fått fotfäste i den egna yrkesgruppen och bland 

verksamma speciallärare och resurslärare. Detta synsätt och arbetssätt har inte haft lika 

hög genomslagskraft bland andra yrkesgrupper i skolan vilket gör att det fortfarande till 

stor del är ett bristfokus som dominerar arbetet som sker i skolan (a.a.). Dessa olika 

synsätt beskrivs inom specialpedagogiken ofta som ett relationellt eller kategoriskt 

perspektiv (Persson, 2013a). Möjligheten att i högre utsträckning arbeta utifrån ett 

synsätt som grundar sig i att förändra och förbättra både organisation och undervisning 

ökar elevers möjligheter att utvecklas och lära. Tanken i att de problem som uppstår inte 

är individbundna utan kan bero på lärmiljö och brister i undervisningen. Staten har på 

olika sätt försökt påverka det specialpedagogiska arbetet och hur professionaliseringen 

av området kan ha bidragit till att påverka situationer för elever som är i behov av 

specialpedagogiska åtgärder behövs det mer forskning kring (Nilholm, 2017). 

 

Berglund m.fl. (2007) visar i sin studie att specialpedagogens kompetens användes på 

olika sätt i praktiken, i detta fall inom skolans verksamhet. Resultatet pekade på att de 

nya arbetsuppgifterna i examensförordningen, vilket då inte handlar om undervisning, 

handledning, utvärdering och skolutvecklingsarbete inte hade förankrats fullt ut i 

praktiken. Detta i sin tur leder till en osäkerhet gällande vem som har ansvar för att 

undervisa elever i svårigheter om specialpedagogen förväntas arbeta med andra 

uppgifter. Författarna lyfter att när tyngdpunkten i det specialpedagogiska arbetet 

flyttats från individ och undervisning till lärandemiljön sker en form av paradigmskifte 

(a.a.). Persson (2013a) lyfter å andra sidan att inom den specialpedagogiska forskningen 

har den miljörelaterade forskningen fått ett större utrymme även om den 

individfokuserade forskningen fortfarande finns kvar, därför har det inte ännu inträffat 

ett paradigmskifte (a.a.). Det traditionella och kategoriska synsättet har under en längre 
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tid dominerat, även om ett mer relationellt synsätt ökat inom specialpedagogisk 

forskning (Emanuelsson m.fl., 2001). Persson (2013a) redogör för att både den senare 

forskningen och ett antal statliga utredningar tar upp vikten av att skolproblem och 

elevers svårigheter måste förstås utifrån ett vidare sammanhang istället för att åtgärda 

problem på individnivå. Han förespråkar specialpedagogisk kunskap på flera nivåer i 

lärandemiljön och argumenterar för ett relationellt perspektiv med fokus på det som sker 

”i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer” (a.a. s. 160).   

 

En anledning till att flertalet specialpedagoger sökte in till specialpedagogutbildning 

enligt Göransson m.fl. (2017) var intresset för att arbeta med verksamhetsutveckling. 

När studierna var klara fanns en förväntan om att detta skulle vara en central 

arbetsuppgift i en kommande yrkesroll. Enligt Högskoleförordningen (SFS 2006:1053, 

Bilaga 2) har specialpedagoger genom sin utbildning kunskaper i att leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet och utveckla verksamhetens lärmiljöer (a.a.). Vi ställer oss 

frågande till om arbetet med att utveckla det pedagogiska arbetet och lärmiljöer är en 

central arbetsuppgift hos specialpedagoger? 

 

Att beskrivningen i examensordningen gällande specialpedagogens kompetens i att 

driva skolutveckling inte används på ett meningsfullt sätt i praktiken diskuterar några 

specialpedagoger i bloggen Specialpedagogik för alla (Aspling Davidsson, 2017). De 

argumenterar för att specialpedagoger är viktiga i detta arbete för att främja ett livslångt 

lärande för alla och fokus skulle då ligga på kunskapsutveckling. Specialpedagogen kan 

bidra med olika och fördjupade perspektiv för att skapa en tillgänglig och inkluderande 

skola. De lyfter även att det finns en otydlighet gällande specialpedagogens roll och 

specialpedagogisk kompetens. Det kan leda till att specialpedagoger får uppdrag som 

hamnar på individnivå och ett åtgärdande arbete snarare än ett främjande och 

förebyggande arbete. Skribenterna anser att detta är slöseri med både kompetens, tid, 

pengar och möjligheter. Ett förebyggande och främjande arbete är inte möjligt om det 

inte finns någon som kartlägger, identifierar, analyserar och utvecklar lärmiljöer. 

Utifrån examensförordningen är det just detta specialpedagogen besitter både kunskap 

och kompetens i. Samtidigt som detta i många lägen inte utnyttjas på grund av okunskap 

eller omedvetenhet om examensförordningen (a.a.) 

 

Vetenskapsrådets rapport (2015) gällande forskningens framtid visar att forskning 

saknas på hur skolor och lärare arbetar för en mer inkluderande skola där alla barns 

behov blir tillgodosedda samt vilka effekter kollegialt lärande kan tänkas ha. När det 

gäller förskolan visar Pallas studie (2015) att mycket forskning saknas gällande 

specialpedagogik i förskola. En fråga hon lyfter som betydelsefull är om 

specialpedagogen i förskolan arbetar i enlighet med det uppdrag de är utbildade för.  

Då det inte finns så mycket forskning om detta ämne är vår förhoppning att denna studie 

bidrar med en djupare förståelse för specialpedagogens uppdrag och hur 

specialpedagogens kompetens kan bidra till verksamhetsutveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur specialpedagoger i förskola och skola uppfattar sitt 

uppdrag med särskilt fokus på hur specialpedagogernas kompetens används för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten. 

 

Frågeställningar:  

 

• Hur ser det specialpedagogiska uppdraget ut enligt specialpedagoger? 

• Hur används specialpedagogens kompetens i arbetet med att utveckla den 

pedagogiska verksamheten? 

• Vilken betydelse har det relationella perspektivet i specialpedagogens arbete 

med att utveckla den pedagogiska verksamheten? 

 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning 
Vi kommer i bakgrunden först att beskriva centrala begrepp och beskriva vår tolkning 

av dessa. Därefter kommer vi redogöra och diskutera den specialpedagogiska 

utbildningen och hur den har förändrats. En diskussion förs kring hur omskrivningarna i 

examensförordningen påverkat det specialpedagogiska uppdraget. Vi kommer även att 

behandla tidigare forskning om specialpedagogens uppdrag och hur synsätt och 

förväntningar påverkar yrkesrollen samt föra en diskussion med fokus på vilka 

yrkesgrupper som har kunskap och mandat att driva utvecklingsarbeten. Vi avslutar 

med det specialpedagogiska uppdraget kopplat till verksamhetsutveckling och att vara 

en kvalificerad samtalspartner. 

 

 Genomgång av begrepp 

I vår studie använder vi oss av begreppet specialpedagog som benämning på de som 

genomgått en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning efter 1990 och avlagt 

specialpedagogexamen (Persson, 2013a). 

 

Att leda utveckling av det pedagogiska arbetet samt att utveckla verksamhetens 

lärmiljöer ser vi som en del av skolutveckling. Skolutveckling är något som enligt Berg 

och Scherp (2003) kan beskrivas på många olika sätt så som skolförbättring, 

skoleffektivitet eller kvalitetsarbete. Skolutveckling beskrivs av Skolverket (2014b) som 

 
 ”en ständigt pågående lokal förnyelseprocess utan slutdatum  

som syftar till att varje elev eller barn ska utvecklas så långt  

som möjligt i förhållande till de nationella målen och  

kunskapskraven” (Skolverket, 2014b, s. 7).  

 

Denna process kan ta sin början i enskilda delar av en skolas verksamhet men syftar till 

att över tid ge återverkning på hela skolans verksamhet. När det gäller förskolan 

används i regel inte ordet skolutveckling, det är verksamheten som ska följas upp, 

utvärderas och utvecklas. Syftet är att få kunskap om dess kvalitet och hur den kan 

utvecklas så att varje barn kan få bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och lära. 

Det handlar då främst om att utveckla bättre arbetsprocesser, att säkerställa att arbetet 

sker i enlighet med målen och att undersöka vilka åtgärder som behöver göras för att 

förbättra förutsättningarna för de barn som befinner sig i verksamheten (Skolverket, 

2017a). Att det är ett tydligt verksamhetsfokus inom förskolan uttrycks tydligt i 

styrdokumenten. I läroplanen för förskolan, Lpfö98/16 (Skolverket, 2017a) kan vi 
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genom att söka på orden verksamheten ska se att det förekommer tolv gånger, förskolan 

ska 31 gånger. När det gäller Läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2016a) 

kommer inga träffar på verksamheten ska, men skolan ska får 31 träffar. Även om 

styrdokumenten visar att det är verksamheten som ska anpassas, inte barn och elever, 

ställer Persson (2013a) frågan om det inte ändå är så att det i vardagen fortfarande finns 

en tradition som väger tyngre än detta, att målet ändå är att det är individen som ska 

anpassa sig till verksamheten. 

 

Att vara en kvalificerad samtalspartner innebär som specialpedagog att vara rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda samt ha en förståelse för 

betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper (SFS 2006:1053). 

Lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper ser vi som en form av ett kollegialt 

lärande. Håkansson och Sundberg (2016) uppger att kollegialt lärande kan ses som en 

grupp människor som: 

 
  ” gemensamt delar och kritiskt undersöker sin egen praktik på ett  

kontinuerligt, reflekterande, samarbetande, inkluderande,  

lärandeorienterat och utvecklingsinriktat sätt” (a.a. s. 208) 
 

Verksamhetsutveckling är inget ensamarbete utan alla som befinner sig i en 

organisation är lika viktiga (Normell 2012). Även om det är verksamhetsutveckling vi 

vill fokusera på i vår studie kommer vi i vårt arbete att använda oss av båda begreppen, 

eftersom skolutveckling verkar vara det begrepp som används i forskning och studier 

samt att båda begreppen har använts i specialpedagogens examensförordning, men vid 

olika tidpunkter. 

 

 Specialpedagogisk utbildning 

I 2001 års examensförordning för specialpedagogexamen (SFS 2001) syftar kunskaper 

och färdigheterna till att aktivt arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 

samt att som specialpedagog ”delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att 

kunna möta behoven hos alla elever” (SFS, 2001:23 s.24). De som utbildade sig när 

denna förordning var aktuell förväntades kanske arbeta mer individriktat mot barn och 

elever när de kom ut i arbetslivet. Därefter har en perspektivförskjutning skett mot ett 

mer relationellt synsätt i examensförordningen. Istället för att jobba individinriktat lyfts 

blicken från barnet till verksamheten och miljön vilket har lett till att 

examensförordningen har skrivits om. I 2006 års examensförordning (SFS 2006:1053) 

syftar specialpedagogens kunskaper och färdigheter till att arbeta för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. En förändring har även skett gällande beskrivningen av 

specialpedagogens roll i verksamhetsutveckling. Istället för att det står delta syftar 

specialpedagogens kompetens och förmåga nu till att leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet utifrån att möta behoven hos alla elever och barn (a.a.). 

 

Det är då intressant att specialpedagog eller specialpedagogisk kompetens inte nämns i 

läroplanerna (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2017a). När det gäller skollagen nämns 

specialpedagog endast i samband med legitimation och behörighet för att undervisa som 

lärare i grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för 

vuxna (SFS 2010:800 2 kap. 13§). Däremot ska det i elevhälsan finnas tillgång till 

personal med kompetens för att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser 

(SFS 2010:800 2 kap 25§). Detta skapar indirekt en påverkan gällande 

specialpedagogens roll då de mål som är fastställda i examensförordningen gällande 

specialpedagogens kompetens är näst intill osynliga. 
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Tinglev (2014) tar upp att syftet med att utbilda specialpedagoger var att de skulle 

arbeta mer med personal och ledning, bidra till den pedagogiska utvecklingen, ha en 

mer handledande roll samt ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet på 

skolan. Specialpedagogerna skulle även ha ett övergripande ansvar för 

utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering samt åtgärdsprogram. Samtidigt är det så 

att det är just den övergripande rollen som har svårt att slå igenom (a.a.). Även 

Berglund m.fl. (2007) diskuterar att specialpedagogens uppgifter och roll har förändrats 

men undrar även i vilken grad det förväntas att specialpedagogerna konkret ska bidra till 

skolutveckling. De lyfter studier som visar att det finns svårigheter att få mandat för den 

nya rollen och de nya uppgifterna. Bladini (2004) tar i sin studie upp att det 

specialpedagogiska yrket är i en professionaliseringsprocess eftersom det ännu inte fullt 

ut ses som en profession. Det finns olika förväntningar från andra yrkesroller på 

specialpedagogens kompetens när denne avslutat sin utbildning och ibland kan dessa 

vara motsägelsefulla mot de förväntningar specialpedagogen har. Innehållet i 

utbildningen kan upplevas oklart, och exakt vilken kompetens specialpedagogen fått 

med sig kan vara svårt att beskriva vilket då kan göra uppgiften att etablera sig i 

förskola och skola svår. 

 

Det har även förts diskussioner gällande specialpedagogutbildningens vara eller icke 

vara, eftersom den har så många delar gemensamt med speciallärarutbildningen. 

Högskoleverket gjorde en utredning som visade att dessa två utbildningar var för lika 

och föreslog istället att specialpedagogexamen skulle avskaffas och 

speciallärarutbildningen istället skulle få en inriktning mot specialpedagogisk 

kompetens (Högskoleverket, 2012:11). Nilholm (2012) ställde sig kritiskt till denna 

utredning och menade att det fanns viktiga frågor vilka inte var kartlagda i utredningen. 

Han påpekade att det hela tiden sker olika satsningar utan att undersöka reformernas 

konsekvenser samt att denna utredning inte grundade sig mer i kunskap och forskning. 

Regeringen valde att inte följa Högskoleverkets rekommendationer utan 

specialpedagogutbildningen fick fortsätta. 

 

På uppdrag av regeringen pågår nu istället en utredning om en bättre skola genom mer 

attraktiva skolprofessioner som ska vara färdig 1 december 2017. I 

Utbildningsdepartementets delbetänkande (SOU 2017:51) är förslaget att se över 

examensförordningen men inte som tidigare med målet att avskaffa någon av de båda 

examina, utan hur den specialpedagogiska kompetensen kan användas på bästa sätt för 

att tillgodose olika förskolor och skolors förutsättningar och behov. Diskussioner förs 

också kring vem eller vilka som har behörighet att bedriva undervisning som avser 

särskilt stöd, då det finns många förskollärare och lärare med fördjupad 

specialpedagogisk kompetens.   

 

 Specialpedagogens uppdrag 

Göransson m.fl. (2015) tar i sin forskningsöversikt upp att det inte finns någon 

forskning om specialpedagogers yrkesroll i någon större omfattning internationellt. För 

att söka efter internationell forskning använder de sig av sökordet SENCO (Special 

Educational Needs Coordinator) vilket de jämför med specialpedagoger. När vi prövar 

att använda detta sökord i databasen ERIC visar det sig att sex artiklar är publicerade 

mellan 2010 och 2016 varav två är skrivna av några av medförfattarna i Göransson m.fl. 

(2017). Det visar sig också vid en närmare sökning att dessa två är de enda som berör 

vårt syfte och frågeställning.  
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3.3.1 Specialpedagogens roll i de olika verksamheterna 

Finns det skillnader i specialpedagogens uppdrag beroende på om de arbetar i förskola 

eller skola? Von Ahlefeld Nisser studie (2014) redogör för specialpedagoger, 

speciallärare och rektorers föreställningar gällande specialpedagoger och speciallärares 

yrkesroll. Resultatet visar att speciallärarens uppdrag uppfattas tydligare än 

specialpedagogernas. Speciallärare beskrivs arbeta mer med elever och att utveckla 

ämnet genom att vara kvalificerade samtalspartner till lärare. När det gäller 

specialpedagogens uppdrag skiljer sig svaren både mellan specialpedagog och rektor 

inom gruppen med specialpedagoger och mellan specialpedagoger och speciallärare. 

Specialpedagogerna själva uppfattar att uppdraget handlar om att utveckla lärmiljöer 

(a.a.). Renblad & Brodin (2014) har gjort en studie kring några specialpedagogers roll i 

förskolan och vilken funktion de anser sig ha. Resultatet visar att specialpedagogerna 

beskriver att rollen att vara handledare, rådgivare och bollplank till personalen är 

viktigast. Det handlar om att göra pedagoger medvetna och öka förståelsen för barnets 

behov av utveckling men även att bidra till kompetensutveckling av personal och 

medverka i skolutveckling. Studien visar även på att behovet av specialpedagoger på 

förskolan är stort och att de är övertygade om att de behövs i förskolan (a.a.). Varför är 

det då så få specialpedagoger i förskolan? Lärarförbundets enkätundersökning visar att 

endast 9% av specialpedagogerna som svarat arbetar inom förskola, till skillnad mot 

47% i grundskola. Resultatet visar även på att endast 23% av alla förskollärare som 

utbildar sig till specialpedagoger eller speciallärare arbetar kvar inom förskolan 

(Thornberg & Svensson, 2012). 

 

Göranssons m.fl. (2015) rapport visar att specialpedagoger i skolan utför mer enskild 

undervisning jämfört med förskolan där specialpedagoger leder olika sorters samtal så 

som rådgivning, konsultation och mer kvalificerade samtal. Även Lärarförbundets 

rapport (Tornberg & Svensson, 2012) visar på att det ägnas mindre tid på individnivå 

och mer på gruppnivå i förskolan. När det gäller individuell undervisning handlar det på 

förskolan om 24% jämfört med 57% i grundskolan vilket betyder att arbetet skiljer sig 

åt beroende på i vilken verksamhet specialpedagoger tjänstgör. 

 
3.3.2 Förväntningar på specialpedagogens uppdrag 

Persson (2013a) problematiserar svårigheten i att det kan finnas olika förväntningar på 

specialpedagogers arbetsinsatser vilket i sin tur kan leda till problem. Ofta följer dessa 

förväntningar traditionella banor och han ger exempel på att klasslärare kan ha en 

förväntan om att specialpedagogen bör arbeta åtgärdande med eleven, utanför 

klassrummet. Specialpedagogens arbete med mer fokus på verksamheten och miljön 

möts då av misstro (a.a.). Även skolledares syn på vad specialpedagogen har för roll för 

arbetet med att möta alla barn och elevers behov har studerats. Lindqvist och Nilholm 

(2013) studie gällande pedagogiska ledares syn på arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd syftar till att ta reda på hur dessa ledare förklarar varför barn har problem i skolan, 

hur förskolor och skolor bör hjälpa barn i behov av särskilt stöd. De undersöker även 

vilken roll specialpedagoger har i detta arbete. Resultatet visar att majoriteten av de 

pedagogiska ledarna, vilket handlar om rektorer och förskolechefer, anser att 

specialpedagoger ska arbeta med att organisera för skolutveckling. Resultaten visar 

även på olika synsätt hos förskolechefer och rektorer när det gäller skolsvårigheter. 

Förskolechefer upplever att den näst största faktorn till att ett barn har skolsvårigheter 

beror på att personalens kompetens är otillräcklig och att förskolläraren är den som har 

störst inflytande på det pedagogiska innehållet. När det gäller skolan upplever rektorer 

inte på samma sätt att lärarens kompetens påverkar skolmisslyckande och den 

vanligaste förklaringen på skolsvårigheter handlar om att barnen har individuella brister. 
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Detta kanske kan vara en förklaring till varför hela 69 % av rektorerna i grundskolan 

anser att specialpedagogerna ska arbeta direkt med enskilda elever. Det visar sig också 

att en större andel förskolechefer jämfört med rektorer tycker att specialpedagoger ska 

arbeta med skolutveckling (a.a.). Eller kan det som Berglund m.fl. (2007) för på tal att 

specialpedagogens nya roll inte har fått någon förankring i praktiken. De skriver vidare 

att specialpedagogen har ett omfattande arbetsområde vilket är komplext i och med att 

det ingår flera olika delar av både specialpedagogisk och allmänpedagogisk art. Det kan 

handla om att: undervisa elever, handledning, utforma åtgärdsprogram, bedriva 

skolutveckling och delta i elevhälsoarbete. De ställer sig då undrande till om en 

förändring av den specialpedagogiska utbildningen, med specialinriktningar, skulle 

kunna stärka yrkesrollen. 

 

 Verksamhetsutveckling 

När det gäller förskolan ska insatserna främja alla barns utveckling och lärande och en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2014b).  Det är verksamheten som ska anpassas till 

alla barn och kan tolkas som att det relationella perspektivet är i fokus:    

   
”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling ska inte förstås som  

 en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är  

 relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och 

 miljön i förskolan. Det betyder att barn kan behöva stöd i sin  

utveckling i en miljö men inte i en annan” (Skolverket, 2017b:22) 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen, Lgr11 (Skolverket, 

2016) står att det är undervisningen som ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov samt att det är allas ansvar som arbetar inom skolan att uppmärksamma och 

stödja de elever som är i behov av särskilt stöd. Samtidigt beskrivs då att det särskilda 

stödet ska ges till elever som har svårigheter vilket då skulle kunna tolkas mer som att 

svårigheten ses som individbunden. 

 

Sheridan m.fl. (2011) framhäver att det pedagogiska förhållningssättet, attityder, 

kompetens och lärstil har stor betydelse för barns möjlighet att utvecklas: 
 

”lärarens syn på barn, hur de lär, vad som är kunskap och vad det 

 innebär att kunna något är värderingar och kunskaper som skapar  

möjligheter och/eller sätter gränser för barns möjligheter att erfara  

och lära inom förskolans ramar ” (s.28) 

 

Det behövs då kunskaper i hur relationerna mellan barn och pedagoger och mellan 

barnen påverkar det som sker i verksamheten. Detta eftersom interaktionen, 

kommunikationen, samarbetet och delaktigheten påverkar kvaliteten i förskolan. 

 

När det gäller skolan menar Skolverket (2015) att de faktorer som påverkar mest i 

skapandet av en god undervisning är: tillit och ett tillitsfullt klimat, kollegialt lärande, 

inkludering, formativ bedömning, pedagogiskt ledarskap och metakognitiva färdigheter. 

Dessa har även ett starkt vetenskapligt stöd. Nödvändiga förutsättningar för att uppnå ett 

bra skolresultat är att det finns en positiv skolmiljö med goda relationer och ett 

tillitsfullt klimat.   

 

Bruce m.fl. (2016) beskriver att specialpedagogen har en betydelsefull roll, både som 

samtalsledare och i arbetet med att utveckla undervisningen samt i att utveckla en 

samsyn och förståelse gällande alla elevers rätt till utveckling och lärande efter sina 

förutsättningar. Persson (2013a) redogör för att specialpedagogerna har en viktig roll i 
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det pedagogiska arbetet inom både förskola och skola och ska tillsammans med 

förskolechef/rektor garantera att verksamheten verkligen är till för alla. 

Specialpedagogen har ett ansvar i att utveckla och skapa en bra lärandemiljö och se till 

att verksamheten håller en god kvalitet. Beroende på varje verksamhets behov finns då 

olika sätt att använda specialpedagogens kompetens samtidigt ställer det krav på en 

flexibilitet (a.a.). 

 
3.4.1 Olika uppdrag och dess betydelse för utvecklingsarbete 

Forskning (Göransson m.fl. 2015; von Ahlefeld Nisser, 2014) visar att både 

specialpedagoger och speciallärare upplever sig ha kunskaper att leda både 

utvecklingsarbete och förebyggande arbete med exempelvis att utveckla inkluderande 

skol- och lärmiljöer. Skillnaden är att specialpedagoger mer ses vara en organisations- 

och lärmiljöutvecklare och har en mer centralt övergripande roll medan speciallärare ses 

som ämnesutvecklare och mer knutna till skolan (a.a.). De skillnader som visar sig 

mellan yrkesrollerna är att specialpedagoger samverkar med skolledning och externa 

parter såsom specialpedagogiska myndigheten och barn- och ungdomshabilitering 

(Göransson m.fl., 2015).  

 

Specialpedagogen förväntas genom sin utbildning ha en god kunskap och kompetens att 

driva utvecklingsarbete och att leda professionella samtal. Frågan är hur kompetensen 

används. Håkansson och Sundberg (2016) resonerar kring frågan om hur förstelärare 

kan få mandat att både leda skolutvecklingsprojekt och handleda kollegor i ett kollegialt 

lärande. Kan detta skapa olika konsekvenser beroende på vilken profession, yrkesroll 

och vilka perspektiv som används? Specialpedagogens uppdrag riktar sig mot lärmiljön, 

vilket då grundar sig i ett mer relationellt perspektiv (se Persson, 2010). En förstelärares 

uppdrag handlar mer om utveckling av undervisning där enskilda ämnen är i fokus och 

inte hela lärmiljön.    

 

I Skolverkets rapport (2014a) Vem är försteläraren? diskuteras att förstelärarnas roll 

främst handlar om att handleda kollegor, utveckla undervisningen och skapa 

pedagogiska mötesplatser. Dessa tjänster tillsattes med syftet att förbättra 

måluppfyllelsen för eleverna men även för att höja status och attraktionskraft för 

läraryrket. I rekryteringen av förstelärare ses utveckling av undervisningen som en 

central utgångspunkt. I rapporten kan vi utläsa att en femtedel av tjänsterna inriktar sig 

särskilt på ämnen och då främst svenska och matematik. En stor del av huvudmännen 

anser att handledning och coachning av lärare ingår i arbetsuppgifterna och mer än 

hälften att ansvara för ämnesutveckling.  

 

Läslyftet och matematiklyftet ingår i de nationella skolutvecklingsprogram vilka 

Skolverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra. De insatser som görs 

ska ha fokus på grund- och gymnasieskolor och bestå av olika kompetensutvecklings- 

och stödinsatser inom de områden det finns ett dokumenterat nationellt 

utvecklingsbehov. De nationella skolutvecklingsprogrammen syftar till att ge elever de 

bästa förutsättningarna för att utvecklas så långt som möjligt och de insatser som görs 

syftar då till att utveckla verksamheten och stärka undervisningens kvalitet och då med 

fokus på elevernas kunskaper och utveckling. Skolverket anser att dessa program bör 

utgå från en forskningsbaserad kunskap om vad som bidrar till skolutveckling och att 

den ska vara gemensam och byggas på internationell och nationell forskning samt 

lärdomar av myndighetens arbete med skolutveckling (Skolverket, 2015). Nu har de 

statliga uppdragen ökat med kompetensutveckling inom specialpedagogik 

(specialpedagogik för lärande). När det gäller förskolans verksamhet ingår 
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matematiklyftet i den nationella satsningen på skolutvecklingsprogram och från hösten 

2017 ingår även läslyftet. Trots att många satsningar görs i olika projekt med syftet att 

utveckla verksamheten och stärka undervisningens kvalitet visar studier på att effekten 

av detta inte alltid blir som önskat. Löfqvist (2015) studie syftar till att få kunskap om 

och i så fall hur projekt som en strategi för skolutveckling kan bidra till varaktiga 

förändringar och få en kunskap vad som främjat respektive missgynnat detta. Resultatet 

visar att projektet inte gav några varaktiga förändringar och drar därför slutsatsen om att 

ambitionen var större än det varaktiga resultatet. Däremot fann hon att vissa 

yrkesgrupper, främst specialpedagog/speciallärare har lättare att komma ifrån sina 

ordinarie arbetsuppgifter och kunna delta i dessa projekt. Det visar sig också att 

pedagoger med särskild kompetens inom området, eldsjälar och pedagoger med hög 

legitimitet i organisationen främjar arbetet. 

 
3.4.2 Verksamhetsutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

I Nationalencyklopedin (NE, u.å.) definieras begreppet specialpedagogik både som 

kunskapsområde inom högskola och verksamhetsområde inom skolväsendet. När det 

gäller specialpedagogik i Sverige har betydelsen av att arbeta förebyggande fått mer 

betydelse och då handlar det främst om att utveckla undervisningen så att fler elever har 

möjlighet att nå målen och att behovet av särskilt stöd då minskar. Orsaken till elevers 

svårigheter har historiskt sett till stor del uppfattats som individuella brister, vilket har 

lett till att åtgärderna främst riktats mot eleven som individ. Detta synsätt har utmanats 

mot att mer uppmärksamma miljön och skolans betydelse. Ur detta perspektiv blir det 

viktigt att arbeta med att förebygga och åtgärda svårigheter genom att arbeta med hela 

skolans miljö. Detta innebär att specialpedagogik då också handlar om 

verksamhetsutveckling och handledning av lärare (a.a.).   

 

Göransson m.fl. (2015) tar i sin rapport upp att inom specialpedagogiken finns olika 

perspektiv och synsätt på skolsvårigheter. Dessa synsätt, det kategoriska och det 

relationella, gör då att de stödinsatser som används för att minska, förhindra eller 

undanröja skolsvårigheter har olika fokus. Synsätten påverkar även hur yrkesrollen 

utformas och praktiseras samt förväntningar på hur specialpedagoger ska arbeta med 

detta. Persson (2013a) beskriver att det i förskolan och grundskolans styrdokument 

tydligt är uttryckt att verksamheten ska motverka att barn får svårigheter och att det är 

innehållet, arbetssättet och organisationen som ska anpassas. Samtidigt finns det en 

stark tradition att det är eleven som ska anpassa sig till verksamheten. I ett relationellt 

perspektiv blir det som sker i förhållandet, interaktionen eller samspelet mellan de olika 

aktörerna viktigt. Det handlar om att förstå uppkomsten till svårigheter. Dessa 

svårigheter ses då inte individbundna, som det gör i ett kategoriskt perspektiv, utan 

uppstår i mötet med olika företeelser både i uppväxt- och utbildningsmiljön (a.a.). 

Verksamhetsutveckling ur ett relationellt perspektiv handlar då mer om att den 

omgivande miljön kan å ena sida skapa problem, å andra sidan motverka att problem 

uppstår (Jacobsson & Nilsson, 2011). De specialpedagogiska åtgärder som görs handlar 

både om elev, lärare och lärandemiljö (Persson 2013a). När verksamhetsutveckling sker 

utifrån ett relationellt perspektiv kan det leda till utveckling av mer inkluderande 

lösningar (Tinglev, 2014). Ett förebyggande arbete kan enligt Von Ahlefeld Nisser 

(2014) ses som ett viktigt uppdrag för specialpedagoger, men att det ur det 

specialpedagogiskt perspektiv förs för lite samtal kring exempelvis organisationsfrågor 

med ledningen. Berglund m.fl. (2007) diskuterar att rektorer generellt ser 

specialpedagogen med sin kompetens som en nyckelperson vilket då kan bidra till 

skolutveckling. 
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Skolverkets enkätundersökning (Skolverket 2016b) med fokus på tillgängliga lärmiljöer 

indikerar på att en stark utveckling pågår i riktning mot att minska andelen elever i 

särskilda undervisningsgrupper och en mer inkluderande skola. Tillgången till 

specialpedagogisk kompetens kan ses som en nyckelförutsättning för att skolors 

möjlighet att skapa tillgängliga lärmiljöer. Den specialpedagogiska kompetensen 

företräds främst av speciallärare och specialpedagoger. Ibland beskrivs 

specialpedagogens arbete på en mer övergripande konsultativ nivå, då med att ge stöd åt 

skolpersonal. De har också ofta ett ansvar i att stödja rektorer och bidra till att 

kunskapsmässiga och elevhälsofrågor vävs ihop i den direkta undervisningen, både 

organisatoriskt och praktiskt. Specialläraren arbetar främst med barn och elever i 

undervisning- och skolverksamheten. Båda arbetar överlappande med elev- och 

personalstöd. I intervjun med huvudmanna- och skolenhetsföreträdare framkommer det 

att det råder brist på erfarna specialpedagoger och speciallärare, men även 

specialpedagogisk kompetens i allmänhet hos skolpersonal. När det gäller att utforma 

en lärmiljö som passar alla, har en del lärare en negativ attityd och de föredrar hellre att 

de elever som hindras i skolmiljön får sin undervisning på ett annat ställe. Samtidigt 

visar enkätundersökningarna att de negativa attityderna ses som ett ganska litet eller 

inget hinder av huvudmän och specialpedagoger och endast en liten del ser detta som ett 

stort hinder (a.a.) 

 
3.4.3 Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner 

Specialpedagogen ska i sin utbildning ha utvecklat kunskap och kompetens i att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor (SFS 2006:1053). 

En annan kompetens kan vara handledning. Just handledning lyfter Normell (2012) som 

en viktig del i arbetet med verksamhetsutveckling (a.a.). Ett handledningssamtal med 

specialpedagoger kan ses som en form av särskilt specialpedagogiskt stöd och stärka 

arbetslagen i deras arbete (Bladini, 2004). Fokus ligger inte på det individuella lärandet, 

utan syftar till att vi lär oss tillsammans och av varandra. Kollegialt lärande ses som ett 

medel för att stärka elevers utveckling och lärande (Håkansson och Sundberg, 2016).  

 

Resultatet av Sundqvists studie (2012) om lärares tankar om specialpedagogisk 

handledning visar på både faktorer som begränsar och främjar. Begränsningarna handlar 

om brist på tid och praktiska omständigheter så som schema. Specialpedagogisk 

kunskap och kunskaper i att handleda ses som främjande faktorer. En annan främjande 

och betydelsefull faktor är ett kollegialt klimat där det finns en ömsesidig respekt och en 

gemensam värdegrund. Resultatet visar också att olika yrkesgrupper inte har samma syn 

på vilka samtal som ses som viktiga. Speciallärarna ser att reflektioner behövs och att de 

berikar handledningen men klasslärare ser den rådgivande handledningen som viktig. 

 

När det gäller syftet hur specialpedagogisk handledning kan förstås visar resultatet på 

tre olika samtal.  Dessa är det Konsultativa samtalet, vilket visar sig vara mest 

framträdande och där specialpedagogisk kunskapsförmedling ses som central och fokus 

ligger på eleven. Det Reflekterande samtalet som finns även om den fortfarande är 

främmande och sällsynt, kanske kan det bero på att många lärare upplever att de inte 

hinner eller är tveksamma till att reflektera under handledningen. Det samarbetande 

samtalet eller det kooperativa samtalet där både lärarens och speciallärarens kunskaper 

ses som centrala och där de använder sig av professionellt utbyte som strategi, de leder 

och styr samtalet tillsammans. (Sundqvist 2012; Sundqvist och Ström, 2015).  

 

Även Bladini (2004) har studerat hur specialpedagoger beskriver och genomför 

handledning med pedagoger i grundskola och förskola. Resultatet visar på två olika 
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sorters handledningssamtal. Det ena är handledning som reflektionsrum där 

specialpedagogens roll är att skapa ett forum för reflektioner i samtalet. Genom att 

pedagoger får reflektera över sitt arbete kan förändring ske som gör att de utvecklas i 

sin yrkesroll. När pedagogerna ges möjlighet att reflektera kan förhållningssätt 

förändras och de kan bli tydligare och mer medvetna i sitt handlande. 

Specialpedagogens roll som handledare syftar till att ställa perspektivutvidgande frågor 

för att förändra och vidga pedagogers syn på barnen samt möjligheter att reflektera hur 

problem kan förstås på olika sätt. Det andra är handledning som ett verktyg för att 

förbättra barns situation. Specialpedagogens roll här syftar både till att ge råd med det 

enskilda barnet som utgångspunkt och att stimulera pedagogerna att reflektera över sitt 

arbetssätt. Förändringen rör då både barnets situation och pedagogernas handlande. När 

handledning ses som ett verktyg skapas förändring genom att specialpedagogen ger råd 

och som ett reflektionsrum genom att vidga perspektiv. Svårigheter i relationen mellan 

pedagoger och specialpedagogen om denne betraktas som en försvarsadvokat åt barnet 

kan uppstå i handledningssamtal menar Bladini (2004). Ett för stort engagemang för 

barnet och de egna föreställningarna om vad som är det bästa kan medföra att respekten 

och lyhördheten för pedagogen förloras. Om barnet tas som utgångspunkt kan det 

försvåra möjligheten till att vidga pedagogens synsätt runt svårigheter (a.a.). 

Specialpedagogisk handledning kan ses som en del i verksamhetsutveckling. Samtidigt 

är det inte helt okomplicerat då det är mycket som påverkar: 

 
 ” consultation in special education is a complex activity  

where different approaches on consultation must be used  

and integrated” (Sundqvist och Ström, 2015:314).  

 

Berglund m.fl. (2007) resonerar att det finns rektorer som anser att lärare kan uppleva 

att deras kompetens ifrågasätts vid specialpedagogisk handledning och rådgivning vilket 

då gör att det kan bli problematiskt. Även Persson (2013a) resonerar runt att 

specialpedagoger upplever svårigheter och att det ibland kan vara konfliktfyllt när det 

handlar om att samtala kring undervisningsmiljön där de tycker att många problem 

uppstår. Det kan upplevas krävande att få lärare att reflektera över förhållningssätt och 

undervisningsmetoder och då krävs det en stark och engagerad skolledning (a.a.).  

 

Persson (2013b) refererar till sin studie (2012) där specialpedagoger fick berätta om vad 

de upplevde var en god handledning. Hon skriver vidare att specialpedagogisk 

handledning kan ses som ett relationellt möte mellan människor och vikten av att forma 

en god relation och en ömsesidig kommunikation och att detta ses som en grundsten. 

Handledningsmöten kan leda till en förändrad syn på kunskap och lärande men även 

nya perspektiv och erfarenheter. Saknas detta kan effekter av handledning skapa 

missnöje och ineffektivitet. Om ett relationellt lärande ska främjas måste det finnas en 

ömsesidig förståelse, därför blir de mellanmänskliga relationerna viktiga (a.a.). 

 

 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

I vår bakgrund belyser vi att forskning visar på att specialpedagogens yrkesroll och 

uppdrag är komplext. Det finns även en okunskap eller omedvetenhet gällande vilka 

kunskaper och kompetenser specialpedagogen har för att arbeta främjande och 

förebyggande för att kunna skapa en lärmiljö som gynnar alla barn och elever. Vi tar 

även upp forskning gällande specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och hur 

kollegialt lärande kan bidra till verksamhetsutveckling.  
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4 Teoretiska perspektiv 
Vi beskriver här de teoretiska perspektiv som kommer vara en utgångspunkt i vårt 

arbete. Dessa perspektiv kommer vara ett stöd och ett redskap i analyseringsprocessen.  

Det sociokulturella perspektivet är viktigt för att vi ska förstå hur specialpedagogerna 

uppfattar sin roll och uppdrag gällande att utveckla den pedagogiska verksamheten. För 

att få en förståelse för vad som påverkar detta arbete är det relationella och kategoriska 

perspektivet ett redskap. Detta då det blir olika konsekvenser både gällande hur 

specialpedagogisk kompetens uppfattas och vad som är fokus för de specialpedagogiska 

åtgärder som görs. För att tolka och förstå de möjligheter och begränsningar 

professionen kan innebära tar vi stöd i professionsteorin. 

 

 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv ligger intresset i att undersöka hur individer och grupper 

handlar och tänker. Människan ses som en kulturell varelse som samspelar och tänker 

tillsammans med andra. Kunskap och färdigheter ses således som kommunikativ och 

uppstår i interaktionen med andra människor. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

handlar om vad enskilda personer och grupper tar med sig från sociala situationer och 

använder i framtiden. Lärande sker både på en individuell och kollegial nivå, vilket 

betyder att även ett arbetslag, en organisation eller ett samhälle skapar kunskap 

tillsammans. Kunskap ses inte begränsad till mental och biologisk utrustning utan 

påverkas av de resurser omgivningen erbjuder. Det påverkas också av de krav som ställs 

samt i vilken omfattning det finns tillgång till hjälpmedel och verktyg som kan 

användas för att tänka med. Verktyg och redskap är i detta fall de fysiska och språkliga 

resurser som människor har tillgång till och använder för att förstå sin omvärld och 

agera i den (Säljö, 2000). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är tanke och kommunikation i nära relation med 

varandra. När människor deltar i kommunikationer kan de ta till sig nya sätt att tänka, 

resonera och handla. Det människor skriver, säger och gör kan studeras, samtidigt som 

detta alltid är kontextuellt bestämt. Samtidigt är det som uttrycks inte samma sak som 

det de tänker. Därför är det viktigt att upprätthålla skillnader mellan tanke och handling 

eftersom tänkande är en osynlig process omöjlig att följa för någon utomstående. Det 

som sägs i ett samtal beror på dynamiken i samtalet, samarbetet mellan deltagarna samt 

vilket förlopp samtalet tar. Det går aldrig att enbart härleda det till tänkandet eller 

kunskapen och erfarenheterna de hade med sig in i samtalet. Detta grundar sig i 

Vygotskijs idévärld kring att människor ständigt utvecklas och förändras (Säljö 2000). 

 

Tanken om att kunskap är socialt konstruerad stödjer sig bland annat i Deweys teorier 

om att lärande sker i sociala sammanhang. För att kunna övervinna problemsituationer 

och vinna ny kunskap måste det till ett reflektivt tänkande och en organisering och 

sortering av idéer (Philips & Soltis, 2010; Stensmo, 2007). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv uppstår ett lärande i samspelet och kommunikationen mellan människor. 

Specialpedagogen är en resurs och länk för att hjälpa individer att förstå det lärande som 

sker och vara ett stöd i att utveckla ny kunskap. När det gäller problemsituationer som 

kan uppstå i förskola och skola för barn och elever kan dessa ses ur olika perspektiv.  

Dessa perspektiv, det relationella och kategoriska, får olika konsekvenser både för 

individen, verksamheten och specialpedagogens uppdrag.  
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 Det relationella och kategoriska perspektivet 

Ett relationellt och kategoriskt perspektiv ställs ofta mot varandra och utgör olika sätt att 

förstå elevers skolsvårigheter men det betyder inte att det ena utesluter det andra. Ett 

relationellt perspektiv handlar om det som sker i samspelet, förhållandet eller 

interaktionen mellan olika aktörer (Rosenqvist, 2013). Ur ett relationellt perspektiv ses 

individers svårigheter uppstå i mötet med skolan och är en konsekvens av den sociala, 

fysiska och psykiska lärmiljön. Detta benämns som elever med funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2016b). Ett relationellt perspektiv innebär att om vi förändrar i 

omgivningen kan vi också påverka möjligheterna för att leva upp till krav eller mål. De 

strategier och planeringar som krävs för detta är långsiktiga och gör att det är en 

pedagogisk utmaning eftersom utbildningsmiljöerna är så komplexa. Det handlar om ett 

inkluderande och relationellt förhållningssätt där specialpedagogens uppgift handlar om 

att skapa en god lärmiljö samt befrämja och skapa förutsättningar för en inkluderande 

undervisning (Rosenqvist, 2013). 

 

Ur ett kategoriskt perspektiv ses individen som bärare av problemet och detta problem 

finns då alltid med. Det är dessa brister som leder till svårigheter istället för att miljön 

runtomkring inte är tillräckligt anpassad. Det benämns som eleven är funktionshindrad 

(Skolverket, 2016b). Ur ett kategoriskt perspektiv betraktas skolsvårigheter som effekter 

av egenskaper eller hemförhållanden och ur detta perspektiv kommer pedagogiska 

ansatser och professionalitet i skymundan (Rosenqvist, 2013) 

 

Dessa olika synsätt får konsekvenser för den specialpedagogiska verksamheten vilket 

Persson (2013) synliggör på följande sätt: 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av 

pedagogisk kompetens 

 

Förmåga att anpassa undervisning 

och stoff till skilda förutsättningar 

för lärande hos eleverna 

 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad  

 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff. 

Kvalificerad hjälp direkt relaterad 

till elevers uppvisade svårigheter 

 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika 

företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

 

Elever med svårigheter. Svårigheter 

är antingen medfödda eller på annat 

sätt individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheten (-lag) och lärare 

med aktivt stöd från rektor 

Speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

Tabell 1: Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 

(Persson, 2013a s. 160) 

 

Von Wright (2002) utgår från ett relationellt perspektiv med en utgångspunkt i att 

fenomen har minst två sidor. Därför kan ett barn eller en elev inte behandlas som en 

isolerad varelse utan dennes handlingar måste förstås i relation till det sammanhang de 

befinner sig i. Hon skiljer detta mot ett punktuellt perspektiv där människans 

personlighet och anlag ses som förankrade inombords. Detta gör att enskilda personers 
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problem inte kan förstås utan att ta hänsyn till de sociala och ekologiska sammanhang 

de lever i. Egenskaper ses tillhöra individen och är således tidsbestämda. Det betyder 

dock inte att relationer är ointressant. I ett relationellt perspektiv är kommunikationen i 

fokus och det unika finns inte i oss utan uppstår i mötet mellan människor. Problemen 

bär vi inte med oss från ett ställe till ett annat utan uppstår i situationen. 

 

 Professionsteori 

För att kunna tolka och förstå specialpedagogernas uppdrag och förutsättningar kommer 

vi också ta stöd i professionsteori. Syftet är inte att göra en analys av specialpedagogens 

professionaliseringsprocess utan vi använder oss av professionsteorin för att förstå både 

vilka möjligheter och begränsningar uppdraget kan innebära. Göransson m.fl. (2015) 

beskriver att en profession definieras inom professionsforskning som ett yrke vilket 

kräver en specialiserad utbildning. Enbart de personer som genomgått utbildningen och 

då har en speciell examen får en legitimitet och tillgång till professionen (a.a.). För att 

ett yrke ska ses som en profession ska yrkesutövningen utgå från en vetenskaplig 

forskning (Brante, 2009). Olika professionens etablering är resultatet av de olika 

aktörernas kamp om kontroll över specifika arbetsområden och över vissa typer av 

kunskaper och arbetsuppgifter (Göransson m.fl. 2015). 

 

Abbott (2008) använder begreppet professionell jurisdiktion då han beskriver kampen 

mellan olika yrkesgrupper försök att skapa kontroll över sitt arbetsområde. Det kan 

handla om vissa arbetsuppgifter och kunskaper. Dessa yrkesgrupper har då ensamrätt på 

vissa aktiviteter och arbetssätt. Förmågan att upprätthålla sin yrkesroll relateras till 

makt, inflytande och hur den akademiska kunskapen kommer till användning. Mandatet 

kan förloras till andra yrkesgrupper som ses som mer dominanta därför pågår hela tiden 

ett maktspel. Genom att förhandla, anpassa och omförhandla arbetsuppgifter kan 

gränser tämjas (a.a.). Det tolkar vi som att olika professioner både påverkar och 

påverkas av varandra.  

  

Yrkesgruppernas kamp för att behålla sin status sker enligt Abbot (2008) både på 

arbetsplatsen, i den offentliga arenan och genom den juridiska arenan (a.a.). 

Förhållandet mellan staten och yrkesgruppen påverkar förutsättningarna för en 

yrkesroll. Exempel på detta är hur staten kontrollerar specialpedagogens uppdrag och 

dess utförande genom högskoleförordning, lagar och styrdokument. Beroende på hur ett 

arbetsområde definieras får vissa aktörer eller yrkesgrupper företräde, vilket i sin tur 

påverkar vilka kunskaper som ses som mest betydelsefulla (Göransson m.fl. 2015, 

Abbot 2008).  
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5 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Detta eftersom vi inte är ute efter att  

dra några generella slutsatser. När det gäller kvalitativa studier finns många olika 

metoder att använda sig av. Då det problemområde vi vill undersöka handlar om 

specialpedagogens uppdrag med fokus på verksamhetsutveckling ser vi två möjliga 

metoder vilka är enkät eller intervju. Enkäter och intervjuer används enligt Dahmström 

(2011) ofta för att ta reda på fakta inom ett problemområde. Fördelarna med enkäter är 

att det går att få ett högt antal deltagare, att respondenterna inte blir påverkade av den 

som intervjuar samt att när frågorna väl är formulerade och besvarade är det lättare att 

analysera resultaten. Nackdelarna med enkäter är den höga risken för bortfall och att det 

är tidskrävande (a.a.). Intervju är den vanligaste forskningsmetoden när det gäller att få 

kunskap om människors upplevelser (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att kunskap är något som konstrueras tillsammans, 

eftersom den produceras i relationen mellan den som intervjuar och den intervjuade. 

Detta till skillnad mot en kvantitativ ansats där kunskap ses som given fakta som ska 

kvantifieras (a.a.). Genom samtal får vi veta hur andra människor uppfattar sin värld och 

kunskaper om deras erfarenheter, känslor och attityder. En kvalitativ forskningsintervju 

syftar bland annat till att förstå världen utifrån den som intervjuas synvinkel och 

utveckla mening ur deras erfarenheter. Målet med intervjun är att producera kunskap 

(Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelarna med en 

kvalitativ intervju är möjligheten att variera med fasta och öppna frågor men även att 

kunna anpassa frågorna som ställs efter situationen. Antalet intervjuer behöver inte 

bestämmas innan samt att det går att varva intervju och analyser. En annan styrka är att 

de går relativt snabbt att genomföra, att personer gärna deltar och att det blir ett rikt 

material att använda sig av. Nackdelar med intervjuer är enligt att det är tidskrävande 

men även att många svårigheter kan uppstå vid genomförandet, transkriberingen och 

analyseringen samt hur resultatet ska återges i ett skrivet sammanhang (Eriksson- 

Zetterkvist & Ahrne, 2011). I detta fall är båda metoder möjliga. Vi anser att vi får ett 

rikare material och ett bättre resultat när vi använder oss av en kvalitativ 

forskningsintervju som vi kombinerar med ytterligare data i form av loggböcker. 

 

I en kvalitativ studie kan flera olika typer av data kombineras, vilket benämns som 

triangulering (Svensson & Ahrne, 2013). Syftet med detta för vår studie är att vi tror att 

denna data kan berika studiens resultat, vi är inte ute efter att hitta en sanning. Den data 

vi lägger till handlar om att deltagarna för loggbok (se bilaga 1) där de kort beskriver 

vilka arbetsuppgifter de gör under två veckors tid och uppskattad tid, samt en kort 

beskrivning av innehållet av dessa. Loggböckerna kommer vi använda som tilläggsdata. 

Aksel (2012) beskriver att dokument kan användas som tilläggsdata i förhållande till 

intervju och att det inom många forskningsprojekt ses som en central del. Analyser av 

dokument kan ge relevant information utöver det egna datamaterialet och ge 

”information om sakförhållanden som har noterats vid bestämda tidpunkter och på 

bestämda platser i olika syften” (s.127). Loggböckerna kan då ses som ett stöd för att 

kunna skapa tidsbilder till skillnad mot intervjuer som syftar mer till att få fram 

personliga upplevelser och reflektioner (a.a.). Vi granskar även de dokument där 

arbetsbeskrivningarna för specialpedagogens uppdrag finns formulerade. Loggböckerna, 

intervjuerna och arbetsbeskrivningarna kommer att analyseras och jämföras.  
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Med tanke på den arbetsbörda intervjuer för med sig kan heller inte allt för många 

personer undersökas eftersom fokus ligger på att få med så många olika aspekter som 

möjligt. Ett lämpligt antal inom en grupp är sex till åtta personer. Detta för att öka 

säkerheten att materialet är oberoende av personliga uppfattningar av enskilda 

informanter (Dahmström, 2011; Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). 

 

 

 Urval 

Då vi själva upplever att specialpedagogens uppdrag skiljer sig åt beroende på 

verksamhetsform vill vi undersöka hur specialpedagogernas uppdrag kan se ut både i 

förskola och skola i en medelstor kommun i Mellansverige. För att få reda på vilka 

specialpedagoger som arbetar inom denna kommun samt inom vilken verksamhet vände 

vi oss till kommunkontoret. I det dokument vi fick till oss fanns 19 specialpedagoger 

verksamma inom förskola, grundskola och särskola. Vi valde bort specialpedagoger 

inom särskola då de arbetade på gymnasiet samt de utan specialpedagogexamen. Efter 

detta urval återstod två examinerade specialpedagoger med inriktning mot förskola, tre 

specialpedagoger som arbetar i grundskolan och en specialpedagog som arbetar 

övergripande.  

 

För att få tillåtelse att möta specialpedagogerna på arbetstid kontaktade vi respektive 

rektor/förskolechef via mejl (se bilaga 2). Av de sex rektorer/förskolechefer vi skickar 

till svarade fem snabbt att vi kan ta kontakt med deras specialpedagoger. En rektor 

svarade inte vilket gjorde att vi nu hade fem specialpedagoger att kontakta. Denna 

kontakt skedde genom att mejla ett missivbrev (se bilaga 3) där vi förklarade vilka vi 

var och syftet med studien. Alla fem valde att delta. Då tiden för vår studie låg i 

samband med läsårets slut och semestertid samt att vi behövde fler deltagare vände vi 

oss till ytterligare två närliggande kommuner. I detta urval använde vi istället 

kommunernas hemsida för att få kontakt med specialpedagoger utifrån de 

kontaktuppgifter som angavs där.  

 

Detta resulterade i att två specialpedagoger till ville medverka vilket gjorde att vi fick 

sammanlagt sju respondenter till vår undersökning och dessa arbetar i tre medelstora 

kommuner i Mellansverige. 

 

  Forskningsetiska överväganden 

Vi kommer att utgå från och ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Detta genom att informera deltagarna vilka vi är och syftet med vår studie och 

övriga villkor som gäller, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan samt att de ger sitt samtycke till att delta. 

 

Konfindentialitetskravet innebär att vi som forskare har ett ansvar i att skydda 

deltagarna. För att minimera riskerna och eventuella negativa konsekvenser informerade 

vi redan i missivbrevet gällande vilka som har tillgång till materialet och underlaget. Vi 

informerade även hur länge det inspelade materialet måste sparas och hur det ska 

förvaras och vad som händer med materialet efteråt samt hur studien ska publiceras. När 

det gäller det insamlade materialet informeras varje deltagare hur de kommer kodas 

eller avidentifieras. Denna information gavs även i samband med genomförande av 

intervjuerna. Även om detta görs på ett korrekt sätt kan vi inte garantera full 

anonymitet. Innan en metod används (i vårt fall intervju) menar Hermerén (2011) att det 

är bra att fundera på vilka eventuella komplikationer eller risker detta skulle kunna 
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innebära för deltagarna. Syftet är då att göra en avvänjning mot de vinster studien skulle 

innebära. Författaren menar vidare att en forskning alltid börjar på minus exempelvis en 

intervju tar tid för de som medverkar och att de utsätts också för en risk även om den 

inte anses vara så stor. 

 

 Genomförande 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar skapade vi en intervjuguide med frågor och 

följdfrågor, för att kunna ha som stöd i intervjun. Därefter provade vi vår intervjuguide 

på andra personer för att precis som Dahmström (2011) resonerar, se att det inte finns 

några oklara frågor eller ord och begrepp som kan vara svåra att tolka. Vid första testet 

märkte vi att vissa frågor behövde förtydligas eller läggas till. Intervjuerna valde vi att 

spela in och prövade därför tekniken innan genom att spela in oss när vi satt och pratade 

om vår uppgift. Därefter lyssnade vi så att ljudet hördes tydligt, detta genom att se 

vilken ljudinspelningskvalitet som var bäst. Vi prövade även på vilka sätt vi kunde föra 

över materialet på ett säkert sätt till datorn samt i vilket program som är bäst att spara 

det i. Det sättet som fungerade bra och som vi upplevde som säkert var att skicka en 

länk som endast gick att öppna med ett lösenord, samt att detta endast är giltig under 20 

timmar.  

 

Vi bokade in tid och plats med specialpedagogerna. Fem av intervjuerna gjorde vi 

tillsammans där en av oss höll intervjun medan den andre tog stödanteckningar. Vi 

genomförde även varsin enskild intervju. Fördelen med att vara båda två är enligt 

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2011) att en kan hålla i intervjun medans den andre kan 

ta stödanteckningar exempelvis stödord, gester, kroppsspråk, men även ställa 

fördjupande följdfrågor utifrån anteckningarna.   

 

Varje intervju har sedan transkriberats. Genom att skriva ut intervjun kan den 

struktureras och analyseras, samtidigt som en rad olika val måste göras och det är därför 

viktigt att tala om hur utskrifterna har gått till (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att beroende på hur utskrifterna görs skapas också 

olika tolkningar, exempelvis om det skrivs ordagrant eller endast det som är tydligt och 

klart. För att få en likvärdighet bestämde vi att skriva ordagrant men utesluta 

hummande, upprepningar på ord och tystnad. Ord som var otydliga markerades och 

namn togs bort. 
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6 Resultat 
I denna del kommer vi att presentera de specialpedagoger som deltar i studien. Därefter 

följer en beskrivning av hur det specialpedagogiska uppdraget kan tolkas utifrån 

loggböcker, arbetsbeskrivningar och intervjuer. Vi presenterar även resultatet av hur 

specialpedagogernas kompetens används för att utveckla den pedagogiska verksamheten 

samt vilken betydelse det relationella perspektivet har i detta arbete. 

 

 Presentation av specialpedagogerna 

Nedan följer en kort presentation av de sju specialpedagoger som ingår i studien: 

 

Specialpedagog A. 

Färdig med sin utbildning 2010. Arbetar som övergripande specialpedagog och ansvarar 

för sex förskoleavdelningar, tre låg- och mellanstadieskolor samt en högstadieskola. 

Sammanlagt finns det ungefär 800 barn och elever samt 110 pedagoger.  

 

Specialpedagog B. 

Färdig med sin utbildning 2014. Arbetar som specialpedagog i ett förskoleområde 

bestående av tretton förskoleavdelningar samt två dagbarnvårdare. Sammanlagt finns 

det cirka 260 barn och 55 pedagoger. 

 

Specialpedagog C. 

Färdig med sin utbildning 2016. Är även utbildad förskollärare, grundskollärare F-6, 

speciallärare inriktning mot matematik samt specialpedagogutbildning Arbetar som 

specialpedagog på en högstadieskola där särskola samt en form av resursgrupp ingår. 

Sammanlagt finns det ungefär 250 elever och 55 pedagoger.  

 

Specialpedagog D. 

Färdig med sin utbildning 2005. Är även utbildad förskollärare, specialpedagog och tal- 

och språkpedagog samt behörig lärare inom svenska och matematik upp till år 3. 

Arbetar som specialpedagog och ansvarar för tre förskolor, en grundskola F-3 och ett 

fritidshem. Sammanlagt finns det i snitt 400 barn och elever samt 75 pedagoger.  

 

Specialpedagog E. 

Färdig med sin utbildning 2001, vilket var en uppdragsutbildning. Arbetar som 

specialpedagog i ett förskoleområde bestående av tre förskolor samt en nattverksamhet. 

Sammanlagt finns det drygt 230 barn och 45 pedagoger.  

 

Specialpedagog F.  

Är utbildad till specialpedagog med inriktning mot utvecklingsstörning. Färdig med sin 

utbildning 2000. Arbetar nu som specialpedagog i ett förskoleområde bestående av fem 

förskolor och två förskoleklasser. Sammanlagt finns det i stora drag 220 barn och 55 

pedagoger. 

 

Specialpedagog G. 

Färdig med sin utbildning 2004 men har läst till kurser då examensförordningen 

förändrats 2008.  Är förskollärare och behörig lärare för yngre elever. Arbetar som 

specialpedagog och ansvara för två förskolor och en grundskola F-6. Ansvaret för 

grundskolan delas med två andra specialpedagoger. Sammanlagt finns det ungefär 270 

barn och elever samt pedagoger.  
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 Det specialpedagogiska uppdraget  

Vi har tittat på det specialpedagogiska uppdraget utifrån både loggböcker, intervjuer och 

arbetsbeskrivningar.  

 
6.2.1 Arbetsuppgifter 

Utifrån vad specialpedagogerna beskrivit i sina loggböcker gällande arbetsuppgifter och 

arbetsbeskrivningar, visar resultatet på att det finns uppgifter som är mer förekommande 

än andra. Dessa uppgifter har vi delat in i fem olika kategorier som vi presenterar nedan. 

 

Dokumentation 

Det specialpedagogiska uppdraget innebär att mycket tid går till att dokumentera. Det 

kan handla om kartläggningar, utredningar, åtgärdsprogram, sammanställning av tester 

eller planering.  Under dessa veckor förekommer det även att specialpedagoger i skolan 

även sammanställer dokumentation till Skolinspektionen eller andra myndigheter efter 

anmälan.  

 

Samtal 

Utifrån loggböckerna ser vi att mycket tid läggs på olika slags samtal och möten oavsett 

i vilken verksamhet specialpedagogerna arbetar i. Det handlar om återkoppling på test/ 

utredningar, bollplank eller stöd till rektor/förskolechef i organisatoriska frågor, 

handledning, rådgivning, samtal med vårdnadshavare, elever och pedagoger. Det ingår 

även samtal med externa aktörer så som barnvårdcentralen, habilitering, barn och 

ungdomspsykiatrin samt specialpedagogiska myndigheten. De specialpedagoger som 

arbetar mot grundskola ägnar mycket tid i elevhälsoteam och klasskonferenser. 

 

Utvecklingsarbete 

I det specialpedagogiska uppdraget framkommer det att flertalet av specialpedagogerna 

arbetar nära ledningen och driver utvecklingsarbete både på organisationsgrupp och 

individnivå. Hur mycket tid som läggs på detta är väldigt individuellt. I skolan beskrivs 

utvecklingsarbetet utifrån prioriterade mål. Utvecklingsområden som nämns är 

språkutvecklande arbetssätt och hur barn med utåtagerande beteende kan bemötas. En 

specialpedagog i förskolan har återkommande tid med förskolechef för att samtala kring 

verksamhetsutveckling. I förskolan ser vi att specialpedagoger leder utvecklingsgrupper 

med alla pedagoger eller deltar i olika ledningsgrupper.  Utvecklingsarbetet handlar i 

förskola om systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. 

 

Undervisning 

Av de specialpedagoger som arbetar i grundskolan ser vi att två specialpedagoger har 

egna undervisningsgrupper, möter elever i en till en undervisning eller är med som stöd 

under lektionstid. Det kan handla om lästräning med elever eller att en elev har 

specifika behov och behöver enskild träning. I förskolan skriver de inte undervisning 

utan att de är ute och stöttar barnen i deras språkutveckling  

 

Verksamhetsbesök 

Utifrån loggböckerna kan vi se att de specialpedagogerna som arbetar i förskolan lägger 

störst del av sitt uppdrag på att vara ute i verksamheterna och observera, handleda, 

samtala med barn och pedagoger. I beskrivningen i loggboken ser vi att en av 

specialpedagogerna har ett extra ansvar på förskoleavdelningar där det inte finns någon 

förskollärare. 

 



  
 

23 

Resultatet av våra intervjuer kommer vi presentera utifrån vad som beskrivs ingå i det 

specialpedagogiska uppdraget och faktorer som kan påverka.  

 

I intervjuerna nämner många specialpedagoger att arbetsuppgifterna kan beskrivas 

utifrån tre delar eller ben, vilket de benämner på olika sätt: 

• Utredning, handledning och utveckling 

• Utredning, utveckling och undervisning 

• Utveckling, handledning och arbete med barn. 

Resultatet av intervjuerna visar att specialpedagogerna upplever att handledning är en 

vanligt förekommande uppgift, men enligt loggböckerna verkar denna arbetsuppgift 

främst ingå hos de specialpedagogerna som arbetar i förskolan. Specialpedagogerna 

som arbetar i skolan uppger att utredning och åtgärdsprogram är en vanlig arbetsuppgift 

medan de som arbetar i förskolan uppger observation och pedagogisk kartläggning.  

Resultatet av loggböckerna visar att en stor del av tiden läggs på att dokumentera, men 

detta framkommer inte lika tydligt i intervjuerna. Endast en specialpedagog nämner att 

”jag ägnar ju ändå ganska mycket tid vid datorn”. En specialpedagog uttrycker att även 

om det ibland kan kännas onödigt att dokumentera är det viktig för att kunna ha något 

att komma tillbaka till. 

 

I loggböckerna såg vi att olika slags samtal upptar en stor del av specialpedagogernas 

uppdrag. Resultatet av våra intervjuer visar att specialpedagogerna upplever att de 

medverkar till att utveckla det pedagogiskas arbete genom att vara en kvalificerad 

samtalspartner. Vidare framkommer det i intervjun att specialpedagogerna tycker det är 

svårt att skilja på begreppen handledning, rådgivning och att vara en kvalificerad 

samtalspartner och att de inte har funderat så mycket på vad dessa innebär. Vi har 

sammanfattat specialpedagogernas tankar kring dessa begrepp, vilka då kan tolkas på 

följande sätt: 

 

Att vara en kvalificerad samtalspartner innebär att vara kunnig inom sitt område. Det 

handlar om att vara lyhörd och kunna lyfta ett samtal till en högre nivå eller ett annat 

perspektiv. Det ska finnas syfte, struktur och tydliga rutiner i dessa samtal och det ska 

leda till ett beslut på hur vi går vidare efter dessa samtal. Dessa samtal kräver mycket 

förberedelse och ramar och strukturer ska vara tydliga och kända.  

 

Handledning är ett begrepp som är svårdefinierat. Det handlar om att vara en 

samtalspartner för pedagoger och är en process som ska leda framåt. Flertalet av 

specialpedagogerna menar att handledning ska ske på en bestämd tid och plats och 

utifrån ett dilemma eller tema. Det handlar om att kunna problematisera och hitta 

lösningar. Specialpedagogens roll är att styra samtalet genom att fördela ordet, att 

lyssna, stötta så att pedagogerna själva kan komma fram till lösningar och beslut. 

Handledning sker i olika former och på både organisation-, grupp- och individnivå 

vilket en specialpedagog förklarar på följande sätt: 
 

En annan stor del av mitt uppdrag är handledning i olika former 

och då kan det handla om handledning av arbetslag, det kan handla 

om handledning av enskild pedagog och det kan handla om bollplank 

kallar jag det mer när det handlar om rektor då. Och då kan man ju 

säga att det hamnar på tre nivåer där. Det är ju liksom handledning på 

organisationsnivå, handledning på arbetslagsnivå och handledning på 

individnivå. (...) Det förekommer även att jag går in och handleder elever  

och då handlar det ofta om studieteknik eller tekniska frågor.  

 



  
 

24 

 

Rådgivning ses som spontana samtal där pedagoger vill ha lösningar, stöttning eller 

bekräftelse i sitt arbete. Det kan handla om att material, metoder eller att diskutera 

frågor som uppstår. Rådgivning ses mer som ett kortsiktigt arbete och handlar ibland 

om att släcka bränder.  Dessa samtal är mest efterfrågad av de olika verksamheternas 

pedagoger.  

  

Av dessa tre kategorier redogör nästan alla specialpedagogerna för att de ägnar mest tid 

åt att vara kvalificerade samtalspartners vilket då överensstämmer mer med 

arbetsbeskrivningarna i loggböckerna. Med utgångspunkt i ovanstående begrepp fick 

specialpedagogerna reflektera över hur de fördelar sin tid på dessa olika samtalsformer 

samt kollegialt lärande. Specialpedagogerna ombads uppskatta hur mycket tid de lägger 

på olika samtal och fick i uppdrag att fördela 100 % mellan de olika begreppen (se 

Bilaga 5). Bilden som framträder då är att handledning förekommer i mindre grad än 

vad specialpedagogerna tidigare upplevde, då de beskrev att detta var en stor del av 

uppdraget.  Samtidigt finns specialpedagoger som ägnar mer eller mindre tid åt detta. 

Handledning kan också ses som en form av kollegialt lärande där deltagarna byter 

tankar och erfarenheter om hur de arbetar. Däremot används inte kollegialt lärande i så 

stor utsträckning som önskas och efterfrågas och många av specialpedagogerna uppger 

att detta borde prioriteras mycket mer.  

 

I loggböckerna ser vi att specialpedagogerna i förskolan ägnar mycket tid åt att vara ute 

i verksamheterna. I intervjun beskriver en specialpedagog att genom möten med barn 

och pedagoger i verksamheterna kan hen vara ett stöd i frågor kring verksamheten och 

hur pedagogerna kan stödja barnen. Specialpedagogen uttrycker att: 
 

”Jag gör ju väldigt mycket verksamhetsbesök regelbundet utan förekommen 

anledning för jag vill känna till alla barn. Jag vill veta vem alla är, jag vill  

känna till grupperna och hur mina kollegor jobbar. Jag vill va rätt insatt i  

vad de jobbar med och på vilket sätt och vara med då för att kunna driva 

verksamhetsutveckling tillsammans med chefen då och andra” 

 

När det gäller utvecklingsarbete beskriver flertalet av specialpedagogerna att de deltar i 

olika utvecklings- och ledningsgrupper eller nätverk samt håller i studiecirklar eller 

introduktionskurser med nya förskolechefer eller förskollärare. Specialpedagogerna som 

arbetar enbart med förskola har tagit en stor roll i det systematiska kvalitetsarbetet och 

arbetar mycket med barns språkutveckling och pedagogisk dokumentation.  

 
6.2.2 Hur de specialpedagogiska kompetenserna används 

Resultatet av intervjuerna visar på några faktorer som påverkar det specialpedagogiska 

uppdraget. Dessa utgår ifrån de olika behov som finns i verksamheterna. Några exempel 

som ges är handledning med pedagoger/chefer, utredning, kartläggning, samtalsstöd, 

vara uppdaterad på forskning samt att driva utvecklingsarbete eller fortbilda personal. 

Beroende på vilken verksamhet specialpedagogerna arbetar i skiljer det sig åt. I 

grundskolan är utredningar och kartläggningar mest efterfrågade men även handledning. 

I förskolan efterfrågas handledning och att leda och stötta i svåra samtal. Men även 

specialpedagogens kompetens i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

I samtalen med specialpedagogerna framkommer det att ledningen ändrat synsätt mot 

att arbeta mer förebyggande och främjande. Mycket för att som en specialpedagog 

uttrycker det vi specialpedagoger har drivit åt det hållet. I intervjuerna framkommer fler 
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exempel på hur specialpedagogerna påverkar och till stor del skapar sin egen yrkesroll 

utifrån intresse och kompetenser. 

 
 ” Jag är nog väldigt lyckligt lottad som har kunnat skapa och  

 utforma mitt arbete själv och fått en chef som har kommit in i en  

verksamhet och tycker att det jag gör är bra (...) Jag brinner för  

systematiskt kvalitetsarbete och det driver jag hårt och min chef  

pushar på”  

 

”Jag har fått bygga hela verksamheten själv, för det fanns 

ingen före mig. Jag har haft ett väldigt gott samarbete med den 

chefen jag har haft hela tiden och vi har byggt tillsammans (…) 

Jag själv styr och ställer mycket över det jag gör”  

 

”Man är ganska självständig i sitt upplägg”  

 

Alla tycker det är svårt att berätta om det är några kompetenser som är mindre 

efterfrågade. Däremot har de lättare för att beskriva hur andra uppfattar detta. En 

specialpedagog uttrycker: 
 

 ”Jag tror inte dom tänker kompetenser när man kommer eller vilka kompetenser  

man har utan många tar det för givet. För egentligen tror dom man är nog en 

 övermänniska”   

 

En annan av specialpedagogerna upplever att en del av uppdraget innebär att ställas 

inför nya utmaningar hela tiden vilket gör att ny kunskap måste sökas. 

 
” det kommer barn med olika smala behov som man inte vet 

 så mycket om, så måste man ta reda på det. Och ja, så fullärd  

 blir man aldrig” 

 

En av specialpedagogerna för en diskussion runt att pedagoger eller föräldrar tror att det 

är bättre att kontakta SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) då deras 

uppfattning är att dessa specialpedagoger har en annan utbildning och kompetens än den 

som specialpedagogen på skolan besitter. Därför finns en uppfattning om att det då kan 

vara lättare att ringa SPSM än att ställa frågan till en specialpedagog på skolan. 

Samtidigt menar specialpedagogen att det är bra att få ett utifrånperspektiv. 

Specialpedagogen berättar vidare att förväntningar hos föräldrar och pedagoger utifrån 

hur andra kommuner eller områden arbetar kan påverka. Exempelvis i den kommunen 

gör de så varför görs inte det här? Specialpedagogen menar att det beror ju inte på att vi 

har olika kompetenser eller kunskaper utan mer att behoven ser annorlunda ut på olika 

ställen.  

 

I intervjun framkommer hur andra yrkesrollers kompetens påverkar det 

specialpedagogiska uppdraget. En specialpedagog lyfter att förstelärarreformen har gjort 

att förstelärare har tagit mycket av handledningsbiten med arbetslag. En annan att 

förstelärare arbetar med värdegrundsarbete. Detta tror en specialpedagog kan bero på att 

de kurser förstelärare går fokuserar på handledning. Även tillgång till speciallärare gör 

att vissa specialpedagogiska kompetenser efterfrågas mindre.  

 
” I (ortsnamn) behöver jag inte göra några läs- och skrivutredningar  

för där finns en speciallärare som gör dom. Då blir min roll helt annorlunda. 

Då blir jag den mer observerande, handledande i andra frågor än just 

läs- och skriv ” 
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Detta betyder då att andra yrkesrollers kompetens påverkar specialpedagogens uppdrag. 

En specialpedagog upplever att dennes kompetens, när det gäller handledning och det 

förebyggande arbetet, inte används då det förväntas att denne ska arbeta mer åtgärdande 

och skriva åtgärdsprogram. En annan tar upp kompetensen gällande tal- och språk, detta 

för att mycket annat tar fokus samt att det inte ingår i arbetsuppgiften. En 

specialpedagog reflekterar över att det även efterfrågas saker som inte ingår i uppdraget 

och denne inte har kompetens för. Exempelvis då specialpedagogen efterfrågas för att 

vara assistent/resurs åt barn. Tester efterfrågas, men då utifrån syftet att det är något 

”fel” på barnet. På andra skolor kan specialpedagogen få en mer administrativ roll och 

skriva samt bevaka åtgärdsprogram. 

 
6.2.3 Ett otydligt uppdrag 

Resultatet av loggböcker och intervjuer visar att yrkesrollen och arbetsuppgifter skiftar 

oavsett verksamhetsform. Det finns även olika förväntningar kring specialpedagogens 

roll och kompetenser till skillnad mot andra yrken. Att förväntningar på vad en 

specialpedagog gör är inte är lika tydlig jämfört med vissa andra yrkeskategorier vilket 

gör att det kan vara problematiskt. En specialpedagog uttrycker: 

 

”och det är kanske svårt, för jag menar en  

polis är en polis och en läkare är en läkare.”  

 

En specialpedagog upplever att otydligheten gällande uppdraget kan skapa förvirring 

samtidigt som det är ett omväxlande uppdrag där alla arbetar olika. Det som då påverkar 

och gör att specialpedagogens uppdrag skiftar kan bero på ledningens syn och 

pedagogernas efterfrågan samt verksamhetens behov utifrån brist eller tillgång av 

kompetens exempelvis speciallärare och förstelärare.  

 

Specialpedagogerna upplever att både rektorer och förskolechefer har börjat förstå 

vikten av att arbeta förebyggande och främjande. Många menar att det finns en 

förväntan hos ledning att det är detta som är specialpedagogens uppdrag och inte arbeta 

enbart med konkreta åtgärder. Tre specialpedagoger reflekterar att de i sitt uppdrag 

arbetat mot att förändra synen hos ledningen. Även diskussioner utifrån dokumentet 

Vägledning för elevhälsan kan haft en positiv inverkan på detta (de hänvisar då till 

Socialstyrelsen och skolverkets skrift). Trots att det finns en medvetenhet runt 

lärmiljöns betydelse tenderar rektorer hamna mer på att diskutera läromedel eller 

individåtgärdande arbete och inte vilka miljöer som kan förbättras till skillnad mot 

förskolechefer som gärna diskuterar lärmiljö. 

 

Specialpedagogerna uppger att pedagoger främst förväntar sig att specialpedagogen ska 

arbeta åtgärdande och rådgivande. Här nämner alla att det är skillnader i om personalen 

lägger problemen på individen eller miljön. Många tycker att flera pedagoger är bra på 

att se miljöns påverkan medan andra lägger problemet hos barnet. Specialpedagogerna 

nämner att de hos personalen möter uttryck så som: Lyft bort barnet, fixa det, ta bort 

och fixa till den, ge den en assistent och ta honom. Pedagogerna på avdelningarna 

efterfrågar ofta råd eller vill bli bekräftade på att det som de gör är rätt. Samtidigt 

nämner specialpedagogerna att det finns ett tänk hos många pedagoger gällande hur 

lärmiljön ska anpassas. I resultatet märks ingen skillnad hur specialpedagogerna 

upplever detta på grundskola respektive förskola, utan det handlar mer om varje enskild 

pedagogs inställning. Pedagoger har svårt att se sin egen roll i det som händer och hur 

detta påverkar lärmiljön menar en specialpedagog. Därför borde det vara mer kollegiala 

samtal gällande hur förhållningssätt, bemötande och attityder påverkar.  
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I den av våra tre kommuner där flest respondenter arbetar finns en övergripande 

kommunplan gällande elevhälsans arbete. I den finns en beskrivning av 

specialpedagogens uppdrag både för förskola och grundskola. På frågan om 

arbetsbeskrivning hänvisar specialpedagogerna till denna. I detta dokument 

framkommer det att ett främjande och förebyggande arbete i förskolan handlar om att 

specialpedagoger ger handledning till arbetslag med fokus på miljö och förhållningssätt. 

Specialpedagogen ska även hjälpa till att strukturera och organisera verksamheten och 

stå för kompetenshöjande insatser. Specialpedagogen kan också göra 

specialpedagogiska utredningar och samverka med externa aktörer. När det gäller 

specialpedagogens uppdrag i skolan finns det beskrivet tillsammans med de andra 

professionerna som ingår i elevhälsoarbete så som psykolog, kurator, skolsköterska och 

rektor. Uppgiften som specialpedagog är att vara ett stöd i pedagogiska frågor till 

personalen i skolan och sprida specialpedagogisk kunskap, initiera och stimulera 

skolutvecklingsarbete, undervisa enskilt eller i grupp samt vid behov göra pedagogiska 

utredningar. Ingenstans står det att specialpedagogen ska handleda.  Detta ingår däremot 

i skolkuratorn och skolpsykologens uppgift. Även skolpsykologen har ett tydligt 

uppdrag när det gäller att utveckla skolans verksamhet. I denna kommun får vi också en 

arbetsbeskrivning av den övergripande specialpedagogen som denne gjort själv på 

mandat av teamchef. Den beskriver tre delar av uppdraget, handledning, utredning och 

utveckling. Handledning handlar om att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för personal och föräldrar och andra yrkesutövare. Även 

vägledare och konsult nämns. 

 

I den andra kommunen beskrivs specialpedagogens uppdrag som att främst vara en 

handledare åt lärare och förse dem med strategier för att kunna möta elever i 

klassrummet. Specialpedagogen ska stå för det specialpedagogiska perspektivet vid 

kartläggningar och ett stöd åt rektor vid beslut som rör undervisningen. Även en resurs i 

arbetet med hjälpmedel. Vår uppfattning är att specialpedagogens uppdrag i förskolan 

inte är lika tydligt i denna plan. Den tredje kommunen har ingen arbetsbeskrivning alls. 

 

 Arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten 

Specialpedagogerna uppger att ett förtroendefullt eller nära samarbete med 

rektor/förskolechef ses som en viktig del i arbetet med verksamhetsutveckling. Mycket 

handlar då om organisatoriska saker så som klassindelning, personalbemanning, 

utbildningar och stöd i personalgruppen. Det handlar också om att ge handledning eller 

vara bollplank i frågor rörande verksamhetsfrågor, kompetensutbildningar och 

pedagogiska frågor. Specialpedagogerna i skolan ser verksamhetsutveckling som en 

länk mellan olika professioner och ledning, vilket är en stor del i elevhälsoteamets 

arbete. De upplever att olika perspektiv och synsätt är något som gynnar både 

verksamheten och enskilda individer. 

 

Mycket skolutveckling är förebyggande arbete enligt specialpedagogerna. Det som kan 

vara ett åtgärdande arbete hos en elev blir ett förberedande och förebyggande för en 

annan. Det handlar om att vända tankar hos pedagogerna. En specialpedagog beskriver 

hur andras problem kan bli ett förebyggande arbete:   

 

”Jag tror att man kommer oftast längst genom att hitta ett problem och  

jobba med det problemet. Att se att det spiller över på att det blir ett  

främjande arbete för flera andra, därför att det är då det är mycket 

 lättare att angripa det” 
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En specialpedagog uttrycker att när vi kan implementera tankar hos pedagoger kring 

förebyggande kontra åtgärdande arbete kan tankar förändras. Då kan arbetet bli både 

främjande, förebyggande och åtgärdande. En annan beskriver att ett förebyggande 

arbete är när vi vet om ett problem och vi arbetar mot att det inte ska uppstå igen. 

Exempelvis att det i en klass kan finnas barn med språkstörning, diagnoser eller andra 

svårigheter då behöver vi tänka på att alla elever ryms i klassen. Hur kan vi planera 

verksamheten utifrån detta och inte tvärtom: 

  
” inte hoppsan, hur ska vi göra med Lisa nu som inte kan läsa. Att 

 man har tänkt efter före, så att man inte blir överraskad. För åtgärder  

är när man har blivit överraskad tänker jag (...) Att ha med det i sitt arbetssätt,  

att tänka rätt” 

 

Samtidigt finns en annan syn där ett förebyggande arbetet skulle kunna ses som en 

vision eftersom det är svårt att nå.  Ett förebyggande arbetssätt som fungerar skulle då 

betyda att specialpedagogen inte behövs, så målet skulle egentligen vara att göra sig 

själv arbetslös, beskriver en specialpedagog. Denne förklarar vidare att om vi arbetar 

fullt ut med förebyggande åtgärder skulle det aldrig uppstå några situationer att åtgärda. 

Ett åtgärdande arbete utgår från ett problem som redan finns och då behövs det 

reflekteras och diskuteras nya vägar och lösningar. 

 
6.3.1 Verksamhetsutveckling som ett främjande och förebyggande arbete 

I intervjuerna nämner specialpedagogerna i skolan att de inte bara arbetar förebyggande 

utan även främjande. Främjande arbete kan ses som att ligga steget före. Främjande 

insatser som nämns av specialpedagoger som arbetar mot grundskola är 

elevhälsoteamets arbete, värdegrundsarbete, likabehandlingsplan samt kamratstödjare 

och trygghetsgrupp. Ett förebyggande arbete är när ett problem är känt och det sker ett 

arbete för att motverka, så det inte uppstår igen.  

 

Specialpedagogerna som arbetar mot förskola ser kvalitetsutveckling som ett 

förebyggande arbete. Genom att bygga verksamheten starkare, bland annat genom 

kompetensutveckling, kan alla barns behov tillgodose. Det handlar om att bygga en 

stark plattform som gynnar både barn och pedagoger. Ett åtgärdande arbetet är de 

snabba lösningarna som även kallas som brandkårsutryckningar och att släcka bränder. 

En åtgärd kan också ses som ett särskilt stöd av något slag eller en extra anpassning. En 

specialpedagog lägger fram att det är ett dilemma för det läggs mer tid på åtgärdande 

arbete än främjande och förebyggande. En annan specialpedagog anser att våra 

verksamheter idag har många situationer som kan upplevas svåra och komplexa.  

 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt med ett helhetsperspektiv och att skapa en 

verksamhet för alla barn och elever.  Eleven ska vara i centrum när vi tittar på 

verksamheten, därför handlar det mycket om relationer, elevens bästa i fokus, 

värderingar och bemötande.   
 

 ” Vi behöver ha eleven i centrum men vi behöver också titta på våran  

verksamhet, vi behöver titta på vilken skolkultur vi har, vi behöver titta  

 på vilka saker vi har som inte fungerar, vi behöver sätta upp mål”  

 

”Skolutveckling är när man har elevens bästa för ögonen och att det är  

målet för en bättre skola”. 
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Specialpedagogerna beskriver att pedagogerna och relationerna kärnan för att alla barn 

och elever ska ha möjlighet att nå samma mål. De uttrycker vikten av att ha med sig 

både barn, elever, föräldrar och ledning i detta arbete. Alla trycker på att det är 

verksamheten och inte barnen som ska åtgärdas.  

 

En specialpedagog menar att det sker lika mycket verksamhetsutveckling i lärarrummet 

som på andra ställe, eftersom det är i mötet och i relationerna utveckling sker. Samtal, 

handledning och kollegialt lärande ser specialpedagogerna som en stor del av 

verksamhetsutveckling. Genom att hålla levande diskussioner och få feedback på 

arbetet kan de få syn på sin verksamhet och det som gynnar barnen. Handledning och 

kollegialt lärande skapar enligt en specialpedagog stora möjligheter: 

 
” jag tror att vi har så mycket styrkor hos varandra. Så in och jobba och  

titta på varandra och i handledningstillfällen diskutera efter frågeställningar.  

Dom flesta svaren har vi om vi sätter oss och pratar om det”  

 

I arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten uttrycker specialpedagogerna 

hur deras kompetenser med att utveckla den pedagogiska verksamheten kommer till 

användning.  

 

Många av specialpedagogerna i förskolan medverkar i eller driver det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det handlar då om att sätta upp verksamhetsmål som sedan följs upp, 

utvärderas och analyseras.  Att få syn på verksamheternas kvalitet är viktigt, att 

dokumentera och följa upp det som händer är viktigt. Att se att det finns en grund i 

verksamheten och att den fungerar och ta stöd i forskning, nya metoder och material 

men även se att det finns rätt kompetens. Många specialpedagoger är ett stöd i det 

pedagogiska arbetet med planeringar och utvärderingar. Kartläggningar och 

observationer av pedagoger och miljö, som sedan lyfts och diskuteras ses som en 

drivkraft i arbetet med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. En specialpedagog 

inom skolan ser sin yrkesroll och uppdrag som ett förebyggande och främjande arbete. 

Dock är läromedel mer i fokus än den fysiska miljön. 

 

 Det relationella perspektivets betydelse  

I utbildningen har många specialpedagoger fått kunskap kring hur de kan utveckla 

verksamhetens lärmiljö. Flera av specialpedagogerna lyfter att när 

verksamhetsutveckling sker ur ett specialpedagogiskt perspektiv har lärmiljön en stor 

betydelse. 
 

”goda lärmiljöer är miljöer där barnen har ett samspel med nån  

och där de får utmanas och de får växa ”  

 

Alla specialpedagoger belyser att lärmiljö handlar om hela verksamheten.  Det 

innefattar både den fysiska, psykiska och pedagogiska miljön. 
 

”Många bitar är fysiska och som tangerar den pedagogiska lärmiljön,  

men minst lika viktigt är hur pedagogens attityd är till elevens lärande” 

 

En intressant aspekt som lyfts är att förståelse och tolkning av kunskapsmål kan bli ett 

hinder eller en möjlighet i lärmiljön beskriver en specialpedagog. Det står att du ska 

kunna ta reda på vad eleven kan, men inte att det måste vara en skriftlig inlämning. 

Exempelvis för en biologiuppgift kan läraren inte begära att en skriftlig uppsats ska 

lämnas in i tid. Det står att läraren ska få reda på vad eleverna kan, men inte att det är ett 
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krav på att det är skriftligt. Om läraren då istället låter eleven få möjlighet att visa 

kunskaper på annat sätt blir det inte lika svårt. Kan skolan hitta vägar för detta skapas en 

lärmiljö som fungerar även för elever med ADHD eller dyslexi. Detta blir mer 

problematiskt för de äldre eleverna.  

 

När det gäller hur specialpedagogerna arbetar med att utveckla lärmiljön ser vi 

skillnader i resultatet, beroende på vilken verksamhet specialpedagogerna arbetar mot.  

De specialpedagoger som arbetar mot grundskolan upplever att det ofta förs 

diskussioner om lärmiljö men att de inte arbetar aktivt med detta ute i verksamheterna. 

Fler av dem säger att det arbetas alldeles för lite med detta och uttrycker en önskar om 

att mer tid borde läggas här. Ett exempel på när det ändå sker är exempelvis vid 

återkoppling på utredning då specialpedagog ser att lärmiljön behöver förändras för 

elevens kunskapsinhämtning. I loggboken ser vi att det inte förekommer några 

verksamhetsbesök eller arbete med lärmiljö. Enda gången ordet lärmiljö förekommer är 

då en specialpedagog skriver att hen läst litteratur om inkluderande lärmiljö utifrån ett 

kommunalt uppdrag. 

 

Specialpedagogerna i förskolan arbetar aktivt med lärmiljön. Det är en del av 

verksamhetsutveckling och ses som ett förebyggande och främjande arbete. Det 

framkommer både i loggböckerna och vid intervjuerna att detta är den största delen av 

arbetsuppgiften. Ett syfte som nämns med att vara ute i verksamheterna är att få 

pedagogerna att lära sig hur verksamhetsutveckling kan bli ett förebyggande arbete. 

Arbetet med lärmiljön ses som betydelsefullt och genom att göra miljön stödjande kan 

förekomsten av hinder minskas. Det handlar inte bara om den fysiska miljön utan hur 

verksamheten är uppbyggd det vill säga organisation, barnsammansättning och hur 

pedagogerna arbetar. Beroende på vilka val pedagogerna gör påverkar det lärandet på 

olika sätt eftersom lärande sker varje stund. En specialpedagog menar att vi aldrig kan 

skilja en stund från en annan, varje miljö är en lärmiljö. Pedagogerna blir genom 

specialpedagogernas arbete mer medvetna om lärmiljöns betydelse för barnens 

möjligheter att lära.  

 

Många av specialpedagogerna redogör för vikten av goda relationer både mellan 

kollegor, mellan föräldrar och mellan ledning. Specialpedagogerna ser det relationella 

perspektivet som mycket viktigt. Flertalet menar att relationer, bemötande, kroppsspråk 

och förväntningar är betydelsefulla delar som påverkar det som händer. 

 
” Goda relationer är en framgångsfaktor och en viktig del av skolutveckling”    

 

Verksamhetsutveckling skulle ur ett relationellt perspektiv handla om det som sker i 

relationen och mötet med människor. Vi har ett relationsyrke menar en specialpedagog 

där ett relationellt perspektiv är en grundsten.  
 

”Detta är något alla specialpedagoger borde ha inom sig,  

att hela våran yrkesroll ska vara uppbyggd på detta.  

Det är ett sätt att vara, att ta sig an livet”   

 

Specialpedagogerna tar upp risker i att hamna för mycket på individnivå.  
 

”att vara för kategorisk i sitt tänkande tror jag är förödande för en  

själv som pedagog, men inte minst för eleven”  
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Alla ska lyckas är en utgångspunkt menar specialpedagogerna och då måste vi möta 

dem utifrån deras förutsättningar och anpassa verksamheten efter eleven/barnets behov. 

En specialpedagog beskriver det som att ha ett helikopterperspektiv.  

 

Specialpedagogens roll som en kvalificerad samtalspartner blir viktigt och ett stöd i att 

se på situationer, elev och lärare för att få en helhetsbild. Hela lärmiljön behöver ses 

över. En specialpedagog jämför lärandet med att lägga ett pussel och förklarar att vi 

behöver varandra för att skapa en ny mening och ny kunskap. Det är som en pedagogisk 

rörelse där mening och kunskap skapas i mötet med andra. Vi lär oss i samspel med 

andra, inte i våra huvud. Vi är alltid mer än en och vi lär oss av varandra. Vi behöver 

varandra för att skapa ny kunskap 

 
” vi är vardagslivets arkitekter. Styrdokumenten leder oss,  

men barnen visar vägen”   

 

Specialpedagogerna som arbetar på förskola upplever att det är viktigt att känna sig 

trygg, utmanas och att få mötas av positiva förväntningar. 

 

Genom våra relationer skapar vi vår lärmiljö. Miljön ska vara ett stöd, inte ett hinder. 
 

” Den har med allt att göra för miljön är ju allt som är runt barnet, 

 som hjälper barnet att lära sig” 

 

En av specialpedagogerna förklarar specialpedagogens roll som att hjälpa och stötta 

pedagoger i att skapa bra miljöer för barn. Exempel som ges är att det måste finnas tid 

för återhämtning eller se över vad miljön erbjuder eftersom barns intresse och tankar 

ska vara i fokus. Lärmiljö handlar även om förhållningssätt, hur saker är tillgängliga och 

om miljön är tillåtande. Specialpedagogerna menar att pedagoger står också för en 

lärmiljö, att pedagogerna har en tanke med vad och hur man erbjuder barnen. Att vi 

erbjuder en pedagogisk miljö där pedagoger är inspirerade är lika viktigt som att det 

finns ljudabsorberande/tysta bord på förskolan. Trygghet och relationsskapande är en 

förutsättning för att inlärning ska ske. Allt detta ingår i lärmiljön.  
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7 Analys 
Vårt syfte har varit att undersöka hur specialpedagoger i förskola och skola uppfattar sitt 

uppdrag med särskilt fokus på hur specialpedagogisk kompetens används för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten. En viktig del i analysfasen är att bli förtrogen 

med sitt material (Rennstam & Wästerfors, 2011). Detta har vi gjort genom att vi läst 

materialet flera gånger. Vi har sorterat ut och kategoriserat det vi uppfattat som viktigt 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. För att förstå och tolka resultatet har vi använt oss 

av Perssons tabell (2013a) som beskriver det relationella och kategoriska perspektiven 

och dess konsekvenser för den specialpedagogiska verksamheten. Professionsteorin och 

det sociokulturella perspektivet har varit ett stöd för att förstå specialpedagogernas 

förutsättningar och uppdrag. 

 

 Det specialpedagogiska uppdraget 

Ur ett sociokulturellt perspektiv uppstår ny kunskap när människor interagerar med 

varandra. Utifrån resultatet av loggböcker och intervjuer tolkar vi det som att en stor del 

av specialpedagogens roll handlar om att kommunicera och interagera med andra 

människor.  

 

Samtal är, som vi tolkar det en stor och viktig del i det specialpedagogiska uppdraget 

och betydelsefullt i arbetet med att utveckla den pedagogiskas verksamheten. Samtal är 

en form av kommunikation som ur ett sociokulturellt perspektiv leder till lärande. Det 

handlar om vad enskilda grupper och individer tar med sig från sociala situationer och 

använder i framtiden (Säljö, 2000). Exempelvis kan då specialpedagogen genom att 

handleda en enskild individ eller ett arbetslag lyfta samtalet till en högre nivå eller ett 

annat perspektiv. Detta kan leda till nya sätt att tänka, resonera eller handla vilket då 

leder till att ny kunskap uppstår. Specialpedagogerna upplever att både rektorer och 

förskolechefer mer och mer förstår vikten av ett förebyggande och främjande arbete och 

beskriver att de har ett nära och förtroendefullt samarbete och att de själva har en stor 

del i denna förändring. Genom att specialpedagogerna medvetet arbetat mot att förändra 

synen hos ledningen, som exempelvis att vara bollplank eller samtalspartner i 

organisationsfrågor, har det relationella perspektivet fått ett större utrymme. Dewey (i 

Philip & Soltis 2010; Stensmo, 2007) menar att ett reflektivt tänkande är viktigt för att 

kunna vinna ny kunskap och övervinna problemsituationer.   

 

Specialpedagogens uppdrag påverkas av hur barn och elevers svårigheter tolkas utifrån 

ett relationellt eller kategoriskt perspektiv. Detta kan påverka specialpedagogens 

uppdrag på olika sätt vilket då skapar olika förutsättningar och konsekvenser för 

yrkesrollen. En reflektion vi gjort är skillnader i hur beskrivningarna gällande särskilt 

stöd i förskolan och skolans styrdokument tolkas. I läroplanen för förskolan (2017b) 

skrivs det fram att barns behov av stöd inte är en egenskap utan något som är 

situationsbundet och därför relaterat till det som händer i mötet mellan barn, personal 

och miljö i förskolan. Det betyder då att barnet kan behöva stöd för att utvecklas i en 

miljö men inte i en annan. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmen (Skolverket, 2016a) är det förvisso undervisningen som ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov och att det är allas ansvar att uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd, men stödet ska ges till elever som har svårigheter. 

Vi uppfattar även olikheter i de olika kommunernas beskrivningar av 

specialpedagoguppdraget. I en av kommunerna beskrivs specialpedagogens uppdrag på 

olika sätt i förskolan och grundskolan. Där står det tydligt beskrivet att 

specialpedagogen i förskolan ska ge handledning till arbetslag med fokus på miljö och 
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förhållningssätt och hjälpa till att strukturera och organisera upp verksamheten, vilket 

då skulle kunna ses som att det som att det är ett mer relationellt perspektiv som råder. 

Det är tydligt att orsakerna till det specialpedagogiska behovet och det som är fokus för 

de specialpedagogiska åtgärderna handlar om både barn, pedagoger och lärmiljö. Det 

skulle kunna tolkas som att specialpedagogen är ett stöd men ansvaret för det som sedan 

sker ligger hos pedagogerna (Persson, 2013a). Specialpedagogens roll är att tillsammans 

med pedagogerna skapa en god lärmiljö och skapa förutsättningar för en inkluderande 

undervisning. Detta stämmer överens med det Rosenqvist (2013) beskriver gällande ett 

relationellt perspektiv. Det handlar om det som sker i samspelet, förhållandet eller 

interaktionen mellan olika aktörer. När det gäller specialpedagogens uppdrag i skolan är 

det relationella perspektivet inte lika tydligt utan här får det kategoriska perspektivet en 

större tyngd. Specialpedagogens roll är att i samverkan med kurator, skolsköterska, 

skolpsykolog och rektor vara ett stöd i pedagogiska frågor. Det innebär även att sprida 

specialpedagogisk kunskap och undervisa enskilt eller i grupp. Dessa beskrivningar av 

specialpedagogens arbetsuppdrag tolkar vi utgå ifrån ett mer kategoriskt perspektiv då 

ansvaret av den specialpedagogiska verksamheten läggs på elevvårdsteamet där 

speciallärare och specialpedagoger ingår. I detta dokument nämns inte miljö eller 

förhållningssätt utan uppdraget handlar mer om att sprida kunskap och vara ett stöd men 

även att undervisa. Handledning är ett uppdrag som kurator och skolpsykolog har men 

inte specialpedagogen. Samtidigt skulle då det som beskrivs som att vara ett stöd i 

pedagogiska frågor kunna jämföras med handledning. I den andra kommunen beskrivs 

specialpedagogens roll som handledare åt lärare och att förse dem med strategier för att 

kunna möta elever i klassrummet och vara en resurs i arbetet med hjälpmedel. Detta 

skulle kunna ses ur ett mer relationellt perspektiv där specialpedagogisk kompetens 

uppfattas som en kvalificerad hjälp att skapa förutsättningar för en inkluderande miljö 

(Persson, 2013a; Rosenqvist, 2013). 
 

Även utifrån professionsteorin kan vi se hur beskrivningarna i dessa dokument påverkar 

det specialpedagogiska uppdraget. I skolan finns det också många fler professioner som 

ska samverka med varandra. Specialpedagogerna beskriver i intervjuerna hur de 

påverkar och till stor del skapar sitt eget yrke, men även hur andra yrkesrollers 

kompetens påverkar det specialpedagogiska uppdraget. En specialpedagog nämner 

exempelvis hur handledningsrollen blivit tilldelad till förstelärare och hur det gjort att 

handledningsuppdraget minskat. Ett annat exempel är hur tillgången till speciallärare 

gör att vissa kompetenser blir mindre efterfrågade. Att yrkesrollen och 

arbetsuppgifterna är så olika gör då att det finns olika förväntningar på vad en 

specialpedagog ska göra, vilket medför att uppdraget kan uppfattas otydligt.  

 

Specialpedagogens uppdrag påverkas av att de är så många fler professioner i skolan 

som ska samverka gentemot i förskolan. Handledning kan vi utifrån loggböcker och 

intervju se som ett specialpedagogiskt uppdrag som var mer tydligt i förskolan gentemot 

skolan då det uppdraget delas med andra professioner. Även statens kontroll av 

uppdraget genom högskoleförordningar och styrdokument påverkar förutsättningarna 

för hur uppdraget utförs (Abbott 2008, Göransson m.fl. 2015). Högskoleförordningens 

(SFS 2006:1053) beskrivning av examen för specialpedagoger är snarlik den som 

speciallärare får. Detta påverkar i sin tur det specialpedagogiska uppdraget, då det 

ibland kan vara otydlighet kring vem som gör vad. Å ena sidan kan dessa två yrkesroller 

komplettera varandra samtidigt som det kan pågå en konkurrens och oklarhet kring vem 

som gör vad. Utifrån professionsteorin skulle detta kunna tolkas som att det kan pågå en 

kamp mellan specialpedagoger och speciallärare. Beroende på hur specialpedagogens 

och andra professioners arbetsområde definieras menar Abbot (2008) att det påverkar 
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vilka yrkesgrupper som får företräde och vilka kunskaper som efterfrågas eller ses som 

mest betydelsefulla.  

 

 Arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten 

Tanken om att kunskap uppstår i kommunikationen mellan människor är centralt i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). Tolkar vi verksamhetsutveckling ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan vi se det exempelvis när specialpedagogerna beskriver att 

handledningssamtal med pedagoger kan innebära nya sätt att se på situationer som 

uppstår. Genom att nya tankar väcks eller implementeras kan ny kunskap skapas vilket 

leder till att verksamheten utvecklas.  

 

Även ur ett relationellt perspektiv är det som sker i samspelet, förhållandet eller 

interaktionen mellan människor centralt (Rosenqvist, 2013).  Detta synsätt gällande det 

specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogens kompetens framträder när 

specialpedagogerna som arbetar i förskolan beskriver sin roll i arbetet med att utveckla 

den pedagogiska verksamheten. Specialpedagogerna tar upp vikten av att få syn på 

verksamhetens kvalitet och sätta verksamhetsmål som de sedan följer upp, utvärderar 

och analyserar. De lyfter att de tar stöd i forskning, nya metoder och material men även 

att pedagogerna har den kompetens de behöver för att utföra uppdraget. Mycket handlar 

då om att kartlägga och observera lärmiljön och sedan lyfta och diskutera det i 

arbetslagen. Specialpedagogen med sin kompetens blir då en drivkraft och ett stöd i 

verksamhetsutvecklingen.  

 

I Specialpedagogernas beskrivningar av vad verksamhetsutveckling innebär lyfter de 

vikten av kunskap och förståelse för hur relationer, värderingar och bemötande påverkar 

det som händer. Detta tolkar vi som att de tar en utgångspunkt i det relationella 

perspektivet. Specialpedagogerna lyfter att verksamhetsutveckling handlar om att ha ett 

helhetsperspektiv där målet ska vara en bra verksamhet för alla. Pedagogerna och 

relationerna är kärnan samtidigt som de tar upp vikten av att ha med sig både 

barn/elever och föräldrar. Elevens bästa är en utgångspunkt för den utveckling som sker 

vilket betyder att det är ett långsiktigt arbete. Detta stämmer då in med det Persson 

(2013a) beskriver i sin tabell kring det relationella perspektivet där fokus för det 

specialpedagogiska åtgärderna då innefattar både barn/elever, pedagoger/lärare och 

deras lärmiljö. Det är ett långsiktigt tidsperspektiv och det är tydligt att eleven eller 

barnet är i svårigheter och relationer, bemötande och synsätt ses som en del av 

lärmiljön. Alla specialpedagoger lyfter att när det handlar om att utveckla verksamheten 

är det lärmiljön det fokuseras på vilket även handlar om den fysiska, psykiska och 

pedagogiska miljön och hur den kan vara ett stöd snarare än ett hinder. Detta kopplar vi 

till Von Wright (2002) tankar om att alla fenomen har minst två sidor och att vi inte kan 

isolera handlingarna från barnet eller eleven, utan vi måste förstå det i det sammanhang 

det uppstår och då är kommunikationen i fokus. Detta framträder i resultaten då 

specialpedagogerna lyfter hur pedagogernas attityd påverkar lärandet genom bemötande 

och förhållningssätt men även hur kommunikationen och relationen mellan pedagoger-

föräldrar, barn-barn och pedagoger-barn  

 

Tittar vi på verksamhetsutveckling utifrån professionsteorin ser vi det som ett område 

där specialpedagogerna som profession fått ett större mandat, då främst i förskolan 

(Abbott, 2008). I intervjuerna framgår det hur specialpedagogerna i förskolan driver och 

leder det systematiska kvalitetsarbetet med syftet att göra verksamheten bättre och 

skapa en stark plattform som gynnar både barn och pedagoger. Både i förskola och 

skola ses specialpedagoger som bollplank/handledare i organisatoriska frågor så som 
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grupp/klassindelningar, personalbemanning, kompetensutveckling och pedagogiska 

frågor. Specialpedagogernas lyfter vikten av ett nära och förtroendefullt arbete med 

ledningen som en viktig del i arbetet med verksamhetsutveckling.  

 

 Det relationella perspektivets betydelse 

Även om alla specialpedagogerna utgår från det relationella perspektivet upplever de att 

det finns många pedagoger som är bra på att se miljöns påverkan finns det fortfarande 

ett kategoriskt perspektiv hos många pedagoger både i förskola och skola. Det handlar 

då om att de ser barnet eller eleven som bärare av problemet och lösningarna på det är 

då att specialpedagogen ska ta bort barnet/eleven eller se till att barnet eleven anpassar 

sig till den verksamhet den befinner sig i. Mycket handlar om enskilda pedagogers 

inställning. Eftersom svårigheterna då mer ses som en egenskap hos barnet och eleven 

finns det ingen tanke på att reflektera runt pedagogiken och undervisning eller förmåga 

att skapa goda lärmiljöer. När specialpedagogerna pratar om det åtgärdande arbetet 

kopplar vi det till ett kategoriskt perspektiv, då detta ses som ett kortsiktigt arbete. De 

uttrycker det som att de släcker bränder. Ett åtgärdande arbete handlar om att lösa de 

problem som finns. Detta tolkar vi som att den specialpedagogiska hjälpen som 

efterfrågas handlar om det Persson (2013a) beskriver som att få hjälp som är direkt 

relaterad till elevers uppvisade svårigheter. Rosenqvist (2013) tar upp att ur ett 

kategoriskt synsätt hamnar pedagogiska ansatser och professionalitet i skymundan. 

Samtidigt framkommer det hur specialpedagogerna efter att ha arbetat åtgärdande med 

de problem som uppstår använder dessa för att sedan arbeta främjande och 

förebyggande. Det betyder då att en förflyttning görs från det kategoriska perspektivet 

till det relationella. Genom att analysera de svårigheter som uppstår och få en klarhet i 

olika problem kan ett arbete påbörjas för att motverka att de uppstår framöver.   

 

När det gäller hur arbetet går till rent praktiskt skiljer det sig åt beroende om 

specialpedagogen arbetar mot förskola eller skola. Vi tolkar det som att de som arbetar i 

förskolan arbetar mer i enlighet med det uppdrag de är utbildade för och att de haft 

lättare för att tillämpa sina kompetenser gällande det specialpedagogiska arbetet där 

jämfört med i skolan. Det framkommer också hur specialpedagogerna i förskolan fått ett 

stort handlingsutrymme när det gäller arbetet med att utveckla den pedagogiska 

verksamheten och att detta är ett stort intresse och det förs även diskussioner kring detta 

med förskolechefer. Hos specialpedagogerna i grundskolan upplever vi att intresset och 

önskan finns men att det arbetas för lite med detta. Ofta tenderar det stanna vid 

diskussioner om lärmiljö då ofta kopplat till åtgärdsprogram. Det finns en medvetenhet 

runt lärmiljöns betydelse tenderar rektorer hamna mer på att diskutera läromedel eller 

individåtgärdande arbete och inte vilka miljöer som kan förbättras. Att det i skolan inte 

sker ett aktivt arbete ute i verksamheterna kan förklaras genom den ena kommunens 

arbetsbeskrivning, där det står att specialpedagogen i skolan ska initiera och stimulera 

skolutveckling vilket kan tolkas som att de ska väcka ett intresse för eller påbörja. Detta 

skulle kunna förstås utifrån professionsteorin och hur specialpedagogens uppdrag och 

utförande kontrolleras genom olika arenor (Abbott, 2008). I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2017a) är det relationella perspektivet tydligt och lärmiljön i fokus. Det ser 

vi även när det gäller arbetsbeskrivningen för specialpedagogerna i förskolan då det 

handlar om att handleda arbetslag med fokus på förhållningssätt och miljö. Dessa 

skrivningar gör att det kan tolkas som att specialpedagogen i förskolan har ett annat 

uppdrag när det gäller att utveckla den pedagogiska verksamheten. Detta kan då vara en 

förklaring till varför de arbetar mer aktivt med lärmiljön, är ute i verksamheterna och 

driver det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Deweys (Philips & Soltis, 2010; Stensmo, 2007) teorier om att det måste till ett 

reflektivt tänkande och en organisering och sortering av idéer kan jämföras med det en 

specialpedagog beskriver om lärande som ett pussel eller en pedagogisk rörelse. Mening 

och kunskap uppstår i mötet med andra, det är i samspelet och inte i våra huvuden ny 

kunskap uppstår. Specialpedagogernas sätt att beskriva sin roll tolkar vi grundar sig i ett 

socialkulturellt perspektiv vilket utgår från att människor ständigt utvecklas och 

förändras och att lärande sker i sociala sammanhang (Säljö, 2000). Detta skulle då 

kunna vara en förklaring till varför goda relationer ses som en framgångsfaktor i arbetet 

med att utveckla den pedagogiska verksamheten. Då många specialpedagoger menar att 

de har ett relationsyrke blir det viktigt att observera och kartlägga det som sker i mötet 

och i relationerna exempelvis hur bemötande, kroppsspråk och förväntningar påverkar 

varje barns möjlighet att utvecklas. Specialpedagogerna påtalar risker med att vara allt 

för kategorisk i sitt tänk eller hamna för mycket på individnivå. Det är hela 

verksamheten som ska vara i fokus, inte det enskilda barnet eller eleven.  

 

Specialpedagogen med sin kunskap och kompetens i att identifiera, analysera och 

förebygga hinder för att utveckla verksamhetens lärmiljö (se SFS 2006:1053, Bilaga 2) 

har, som vi tolkar det, tagit kontroll över utveckling- och kvalitetsarbetet i förskolan. 

Specialpedagoger i skolan upplever vi inte har lika stort mandat, vilket skulle kunna 

förklaras genom att det där finns fler olika professioner som ska förhandla om olika 

arbetsuppgifter (Abbott, 2008).  
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8 Diskussion 
I denna del kommer vi att börja med att diskutera valet av vår metod och vilka svagheter 

och styrkor och hur det kan påverka resultat. Därefter lyfts en diskussion kring resultatet 

och vilka konsekvenser det kan tänkas få i praktiken. Vi avslutar med förslag till vidare 

forskning. 

 

 Metoddiskussion 

Vårt val att använda oss av intervjuer och loggböcker har gjort att vi har kunnat ställa 

frågor kring specialpedagogernas tankar och reflektioner på ett annat sätt än om vi 

använt oss av enkäter. Samtidigt är vi medvetna om att vi som intervjuare är i 

maktposition eftersom vi genom våra frågor styr samtalet och har bestämt ämnet. Kvale 

& Brinkmann (2014) lyfter att detta gör att samtalet som sker då inte kan ses som 

likvärdigt. Då vi i intervjuerna haft möjlighet att be respondenterna förklara vidare eller 

fördjupat vissa frågor har vi haft lättare att förstå och förklara resultaten. Detta anser vi 

har lett till en ökad validitet (Larsen 2009). För att ett resultat ska vara trovärdigt menar 

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2011) att det är viktigt att redogöra för hur deltagarna 

blivit tillfrågade och visa på att resultatet inte bara beror att vissa personer är intervjuade 

och inte andra.  

 

Det som vi har sett som positivt och en styrka i vårt arbete är att vi valde att genomföra 

flertalet av intervjuerna tillsammans och att vi redan då fick en form av skriftlig 

sammanfattning, eftersom en av oss skrev ned stödanteckningar. Det var också lättare 

när vi tolkade det transkriberade materialet eftersom vi hade varit med i samtalen. På 

grund av tidsbrist gjorde vi varsin enskild intervju. Nu i efterhand inser vi att vi hade 

kunnat vara mycket bättre på att ställa fördjupande frågor. Vi uppmärksammade även 

att några frågor var lite otydliga vilket kan ha påverkat resultatet. Samtidigt fick vi 

positiv respons av specialpedagogerna både gällande loggboken och frågorna i samband 

med intervjun. Det inspelade materialet har vi delat upp och transkriberat enskilt efter 

en form av mall för att skapa en form av likvärdighet, ändå finns en risk i att vi har 

tolkat det på olika sätt. Varje genomförd intervju har haft tidsangivelser för varje fråga 

och svar. Detta gjorde att det var lätt att gå tillbaka när det var något vi ville lyssna på 

igen. Vi har sedan suttit tillsammans när vi tolkat och analyserat materialet, vilket vi 

tycker har varit en styrka. Det har varit berikande och underlättat arbetet. Vi har 

medvetet avidentifierat alla citat från respondenter då vi har ett ansvar i att skydda 

deltagarna och därför minimera riskerna och eventuella negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur specialpedagoger i förskola och skola uppfattar sitt 

uppdrag med särskilt fokus på hur specialpedagogernas kompetens används för att 

utveckla den pedagogiska verksamheten. Det vi kommit fram till är att 

specialpedagogernas uppdrag påverkas av många olika faktorer. Det handlar om hur 

uppdraget formuleras i arbetsbeskrivningar, andra professioner och deras uppdrag, 

förväntningar samt specialpedagogernas egna kompetenser och intressen. Vi har även 

kommit fram till att uppdraget skiljer sig åt beroende på om specialpedagogerna arbetar 

i förskola eller skola. Det gäller främst i hur specialpedagogernas kompetens används i 

arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi kommer föra en diskussion 

och ett resonemang kring vad vi tror kan påverka detta. 
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8.2.1 Det specialpedagogiska uppdraget 

Resultatet visar att specialpedagogernas arbete skiljer sig åt. Detta tror vi beror på 

många olika faktorer. De specialpedagoger vi intervjuat har med sig olika behörigheter 

beroende på om de är utbildade innan eller efter omskrivningen i examensförordningen. 

De specialpedagoger som arbetar i skolan har i regel fler andra utbildningar och 

behörighet i att undervisa. Detta skulle kunna förklara olikheterna gällande att arbeta 

aktivt med (undervisning) eller för (utveckling) barn och elever (SFS, 2001:23; SFS 

2006:1053) i förskola och skola. En annan förklaring till att förskollärarna i detta fall 

arbetar mer aktivt med verksamhetsutveckling skulle kunna förklaras utifrån hur stort 

ansvarsområde de har. De tre av specialpedagogerna som arbetar enbart i förskolan har 

ett område där det finns ca 45–55 pedagoger fördelade på i snitt 13 avdelningar. Två 

specialpedagoger arbetar både inom förskola och grundskola och har då fler pedagoger, 

barn och elever. En annan arbetar som övergripande och har då förutom fler barn, elever 

och pedagoger dessutom fler områden. Specialpedagogerna har då olika förutsättningar 

för sitt uppdrag. Någon har bara en rektor/förskolechef att samverka med andra har 

flera. Att uppdragen skiljer sig åt beroende på vilken verksamhet specialpedagogerna 

arbetar i skulle även kunna vara en konsekvens av att specialpedagogens yrkesroll och 

uppdrag inte finns beskrivet varken i läroplaner eller skollag. När det gäller skollagen 

berör den endast att det i elevhälsan ska finnas personal med specialpedagogisk 

kompetens, vilket då inte självklart är en specialpedagog. Det kan lika gärna vara en 

speciallärare eller någon utan specialpedagogisk utbildning. Eftersom det inte finns 

någon tydlig definition gällande specialpedagogens yrkesroll eller kompetens kan det 

påverka hur specialpedagoger får mandat till både arbetsuppgifter och arbetsområden. 

Kanske kan beskrivningarna i styrdokumenten påverka vilket då kan förklara varför 

specialpedagogerna som arbetar i förskolan arbetar mer med lärmiljön. I Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2017a) är synen på barns behov av särskilt stöd relaterat till det 

som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. I skolan är det mer 

undervisningen som är central och hur den kan anpassas till alla elevers förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2016).  

 

Andra faktorer som vi ser påverkar är hur specialpedagogens uppdrag formuleras i olika 

dokument exempelvis elevhälsoplaner eller arbetsbeskrivningar. Vad blir konsekvensen 

av vem eller vilka som har formulerat specialpedagogens uppdrag i dessa dokument. Vi 

undrar också vad som gjort att specialpedagogerna i förskolan har ett tydligt uppdrag på 

både individ-, grupp och organisationsnivå där handledning med fokus på miljö och 

förhållningssätt är en uppgift men att handledning i skolan inte är ett lika tydligt 

specialpedagogiskt uppdrag. Att uppdraget inte är tydligt tror vi kan få både positiva 

och negativa konsekvenser för uppdraget. De positiva konsekvenserna som vi ser det är 

att enskilda specialpedagoger kan skapa utrymme för att utforma sitt uppdrag efter 

intresse och kompetens, vilket är mönstret som framträder i vårt resultat. Vi tolkar det 

som att specialpedagogerna själva styr stora delar av det uppdrag de utför och att de är 

nöjda med det. Olika förväntningar och ett otydligt uppdrag kan skapa en problematik 

gällande hur specialpedagogen ser på sin yrkesroll och profession. Det är komplext då 

även andra professioner har olika förväntningar och olika syn på specialpedagogens roll. 

Det kan bli en konflikt när uppdraget är så fritt att tolka. Endast examensförordningen 

(SFS 2006:1053) har en tydlig beskrivning gällande specialpedagogens uppdrag. I 

Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att i elevhälsan ska det finnas någon med 

specialpedagogisk kompetens, inte en specialpedagog eller speciallärare. Vi ställer oss 

frågande till att professionen specialpedagog lyser med sin frånvaro och det endast är 

specialpedagogisk kompetens som skrivs fram i skollag och arbetsbeskrivningar. 
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8.2.2 Arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten 

Vi ser att specialpedagogernas kompetens i att utveckla den pedagogiska verksamheten 

används mer i förskolan än i skolan. Detta kan förklaras på många sätt. En förklaring 

kan ligga i utbildning och arbetsområde. I vår bakgrund tar vi upp att specialpedagogens 

roll kan se olika ut beroende på vilken verksamhet de arbetar i och då när det handlar 

om arbete på individ-, grupp-  och organisationsnivå (Thornberg & Svensson 2012; 

Göransson m.fl. 2015). Dessa skillnader ser vi i vårt resultat när det gäller 

specialpedagogens roll i utvecklingsarbetet men vi ser också likheter. Oavsett om 

specialpedagogerna arbetar i förskola eller skola sker mycket av utvecklingsarbetet på 

organisationsnivå och handleda eller vara bollplank åt ledning i utformande av 

klasser/grupper, kompetensutbildningar eller personalbemanning. När det gäller arbetet 

på gruppnivå ser vi att det förekommer främst hos specialpedagogerna i förskolan. De 

handleder arbetslag och har fokus på lärmiljö och förhållningssätt tillskillnad mot 

specialpedagogerna i skolan som arbetar mer på individnivå då med fokus på läromedel 

eller individåtgärdande arbete. 

 

I vår studie framkommer det att specialpedagogerna i förskolan arbetar med att leda och 

utveckla verksamhetens lärmiljö och leda utveckling av det pedagogiska arbetet. Detta 

överensstämmer med det uppdrag de är utbildade för. Vi upplever att 

specialpedagogerna i förskolan haft lättare för att tillämpa dessa kompetenser gällande 

det specialpedagogiska arbetet jämfört med specialpedagogerna i skolan. När det gäller 

specialpedagogerna i skolan används deras kompetenser mer när det handlar om att göra 

uppföljningar och utvärderingar, vara en kvalificerad samtalspartner samt analysera och 

svårigheter i lärmiljön (SFS 2006:1053, Bilaga 2). I skolan skiftar uppdraget beroende 

på vilka andra professioner det finns och hur de samverkar. Precis som forskningen 

visar (Göransson m.fl. 2015; Von Ahlefeld Nisser, 2014) har vi genom studien blivit 

medvetna om hur uppdraget påverkas av att det finns olika förväntningar på vad en 

specialpedagog ska göra. Både Von Ahlefeld Nisser (2014) och Berglund m.fl. (2007) 

lyfter betydelsen av att det förs samtal med ledningen och att specialpedagogen kan ses 

som en nyckelperson med sin kompetens i att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Specialpedagogernas beskrivningar av ett nära samarbete med förskolechefen/rektorn 

kan påverka synsättet gällande betydelsen av att arbeta förebyggande och främjande. 

Persson (2013a) lyfter att specialpedagoger har ett ansvar i att utveckla och ge 

förutsättningar för en bra lärmiljö och tillsammans med rektor/förskolechef säkerställa 

att verksamheten är till för alla.  

 

Tinglev (2014) beskriver hur den handledande rollen har haft svårt att slå igenom. Detta 

stämmer kanske när det gäller specialpedagoger i skolan men utifrån vår studie är den 

handledande rollen mer framträdande i förskolan. Att detta uppdrag är mer 

framträdande i förskolan tror vi har att göra med att där finns ingen konkurrens om 

handledningsuppdraget. I skolan finns fler professioner med en mer handledande roll så 

som kurator, psykolog och speciallärare. Även om specialpedagogerna har en 

handledande roll uppger en specialpedagog i skolan att förstelärarreformen påverkat 

handledningsuppdraget. Vi undrar då vad detta kan få för konsekvenser. Som 

förstelärare har du blivit utvald, men som specialpedagog är handledning och att vara en 

kvalificerad samtalspartner en central roll i utbildningen. När förstelärare handleder är 

det mer för att utveckla kunskaper för att undervisa inom ett ämne. De har blivit utvalda 

utifrån ett syfte att förbättra måluppfyllelse och höja lärares status och attraktionskraft. 

Deras roll är att utveckla undervisningen genom att handleda kollegor och skapa 

pedagogiska mötesplatser (Skolverket, 2014a). Precis som Göransson m.fl. (2015) tar 

upp ser vi att specialpedagogerna ibland möts av traditionella föreställningar när de 
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möter förskollärare och lärare om att de ska arbeta åtgärdande och rådgivande med 

barnen/eleverna. De upplever att många pedagoger har svårt att se sin egen roll och hur 

kollegiala samtal och handledning med specialpedagogen lett fram till ett förändrat 

synsätt kring skolsvårigheter.  

 
8.2.3 Det relationella perspektivets betydelse 

Vi ser i studien att det relationella perspektivet har en stor betydelse för 

specialpedagogerna och de lyfter vikten av lärmiljöns betydelse och att vi har ett 

relationsyrke. Handledning är en viktig del i verksamhetsutveckling (Normell, 2012). 

När det gäller verksamhetsutveckling kan specialpedagogisk handledning ses som en 

främjande insats (Sundqvist, 2012). Genom våra relationer skapar vi vår lärmiljö menar 

specialpedagogerna. När lärmiljön ska utvecklas måste då också relationerna vara i 

fokus. I detta ingår även pedagogers förhållningssätt, synsätt och bemötande. När vi 

låter relationer vara i fokus kan förhållningssättet gällande omgivningens syn på 

barn/elev i svårigheter utvecklas. Då verksamhetsutveckling inte är ett ensamarbete blir 

kollegiala samtal en viktig del i arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten 

(Håkansson & Sundberg, 2016; Normell, 2012). Renblad & Brodins (2014) studie visar 

att specialpedagogens roll i att vara handledare, bollplank och rådgivare till personal är 

en vanligt förekommande uppgift (a.a.). Handledning i kollegiala samtal kan leda till 

nya tankar och synsätt. Att specialpedagoger har en viktig roll i arbetet med att utveckla 

den pedagogiska verksamheten är tydlig inte minst då vi ser hur specialpedagogerna 

beskriver hur de förändrat synsättet hos förskolechefer/rektorer och hur det lett till att 

det mer förebyggande och främjande arbetet har ökat. Mycket handlar om att få 

pedagoger att reflektera över sin egen roll, förhållningssätt och undervisningsmetoder 

och hur detta kan påverka lärmiljön. När det gäller ett förändrat synsätt hos pedagoger 

kan det förklaras utifrån Bladini (2004) som menar att specialpedagoger i dessa samtal 

ställer perspektivutvecklande frågor som leder till att pedagoger reflekterar både kring 

undervisning och förhållningssätt. Vi tolkar det som att den specialpedagogiska 

kompetensen har blivit mer efterfrågad nu när synsättet förändrats mot ett mer 

relationellt synsätt. När fokus flyttar från individen till hela lärmiljön blir 

specialpedagogens kompetens i att utveckla verksamhetens lärmiljö och förebygga 

genom att identifiera, analysera och undanröja hinder och svårigheter mer betydelsefull 

och efterfrågad. Det som framkommer är att det i skolan kan vara svårt att hitta vägar 

för att möta kunskapskraven eftersom tolkningarna av dessa kan leda till både hinder 

och möjligheter i lärmiljön. 

 

 Pedagogiska implikationer  

Vår studie har gjort oss uppmärksamma på att specialpedagogerna har en betydelsefull 

roll i arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten men att det skiljer sig åt 

mellan verksamheterna. Vi har fått en ökad förståelse för hur den specialpedagogiska 

kompetensen kan leda till en mer inkluderande verksamhet bland annat genom 

handledning och kollegiala samtal. Det råder en stor otydlighet till vad som ingår i 

specialpedagogens uppdrag vilket gör att vi önskar en tydligare framställning av detta i 

styrdokumenten och skollagen. Vi har även blivit medvetna om att dokumentering tar 

mycket tid vilket framkommer när vi tittat i loggböckerna och vi vet att mycket tid läggs 

på att skriva exempelvis handlingsplaner, kartläggningar, utredningar eller 

åtgärdsprogram. Det vi reflekterat över är att detta inte är något som framkommer i 

intervjuerna. Endast en specialpedagog nämner att denne ägnar mycket tid framför 

datorn. Ingen beskriver att skrivarbete eller dokumentation är en vanlig arbetsuppgift. 

Detta är något vi skulle vilja fördjupa oss i. 
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 Förslag till vidare forskning 

En intressant vidare forskning hade varit att följa upp debatten kring specialpedagogens 

yrkesroll utifrån utbildning och behörighet och vad det får för konsekvenser i praktiken 

med en enkätstudie. Ytterligare en aspekt är att göra en större enkätstudie för att 

undersöka om verksamhetsutveckling har en mer central roll i förskolan än skolan.  

Då det i loggböckerna framkommer att mycket tid av uppdraget går åt till olika slags 

dokumentation är det något som skulle vara intressant att forska mer kring. Vad är det 

för dokumentationer som görs och vad innehåller de? 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1.  Loggbok 

Syftet med denna loggbok är att se vilka arbetsuppgifter som kan förekomma i 

specialpedagogens uppdrag så som exempelvis handledning och dokumentation. Vi är 

medvetna om att uppgifter som ingår just nu i ert arbete kan skilja sig mot övriga 

månader under läsåret. Gör därför gärna en notering kring detta i så fall i 

arbetsbeskrivningen.  

Tiden som angivs är endast för att vi ska få en tidsuppfattning för de olika uppdragen 

(Exempelvis hur mycket tid specialpedagoger använder till dokumentation). 

 

v.1 Arbetsuppgifter och 

uppskattad tid 

Kort arbetsbeskrivning 

Måndag •   

 

 

 

 

Tisdag 

 

 

 

•   

Onsdag 

 

 

 

•   

Torsdag 

 

 

 

•   

Fredag 

 

 

 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2.  Informationsbrev  

 

Till berörda rektorer och förskolechefer  

Hej! 

Vi skriver just nu ett självständigt arbete i specialpedagogprogrammet där vi har valt att 

undersöka specialpedagogens arbetsuppgifter samt hur deras kompetenser och förmågor 

används i verksamheten. Vi skulle därför vilja intervjua några specialpedagoger, samt 

att de under två veckors tid för en enkel loggbok där de antecknar vilka arbetsuppgifter 

de utför under en dag och en kort arbetsbeskrivning.  

 

Vår fråga till dig är om du tillåter att vi kontaktar specialpedagogen som finns i din 

verksamhet, samt om det finns möjlighet för oss att göra en intervju under 

specialpedagogens arbetstid under de närmsta veckorna. Vi har full förståelse för att det 

nu är hög belastning då vi vet att terminen går mot sitt slut.  

 

Vänligen besvara detta mejl snarast, så att vi kan kontakta specialpedagogen.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Josefsson        Anette Karlström Aronsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 3. Missivbrev 

 

Till berörda specialpedagoger  

 

Hej! 

Vi skriver just nu ett självständigt arbete i specialpedagogprogrammet där vi har valt att 

undersöka specialpedagogens arbetsuppgifter samt hur deras kompetenser och förmågor 

används i verksamheten.  

 

Vi vänder oss till dig, eftersom vi tror att du kan bidra med viktig information och 

kunskap kring det vi undersöker. Detta sker i två steg och utifrån en kvalitativ ansats. 

Steg ett handlar om att du som specialpedagog får föra en enkel loggbok, där vi vill att 

du under två veckors tid antecknar vilka arbetsuppgifter du utför under en dag och en 

kort arbetsbeskrivning. Steg två innebär att vi genom en intervju vill undersöka du 

uppfattar att specialpedagogens färdigheter och förmågor används i verksamheten. Vi 

hoppas att det går bra för dig att vi spelar in intervjun 

 

Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket betyder att 

det frivilligt för dig att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan, men även 

under intervjun kan du avstå att svara på frågor. Vi kommer avidentifiera dina svar, 

arbetsplats samt kommun och uppgifterna kommer enbart att användas i vårt 

examensarbete. Insamlade data kommer att sparas fram till att examensarbetet är 

godkänt, därefter kommer de raderas. När arbetet är klart kommer det att publiceras i 

Linnéuniversitetets databas. 

 

Vänligen besvara mejlet snarast angående om du vill deltaga eller inte, så kommer vi 

kontakta dig för att bestämma datum för intervju. 

 

Jennie Josefsson   Anette Karlström Aronsson 

Mobil: xxxxxxx   Mobil: xxxxxxxx 

Mejl:     Mejl:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 4.  Intervjuguide 

 

Intervjuguide med specialpedagog                                                               

Datum:                                            

 

Frågor kring bakgrund/utbildning 

 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

Vad fick dig att söka till specialpedagogutbildningen? 

Vilket år tog du din examen?  

Upplever du att dina förväntningar på arbetet som specialpedagog överensstämmer med 

din utbildning? 

 

Frågor kring uppdraget 

 

Hur ser ditt uppdrag ut avseende: antal förskolor/skolar och avdelningar, antal personal 

och barn/elever? 

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna som igår i ditt uppdrag? 

Finns det någon arbetsbeskrivning kring ditt uppdrag och vad innehåller den i så fall? 

  Ja. Är den skriftlig? Vem har beslutat den? 

Nej. Vem bestämmer vad som ingår i dina arbetsuppgifter/uppdrag? 

Vad betyder verksamhetsutveckling för dig? 

På vilka sätt får du använda din kunskap och förmåga att leda verksamhetsutveckling 

och utveckling av det pedagogiska arbetet? 

 

Hur ser du dig som ledare för olika samtal 

 

Att varar en kvalificerad samtalspartner, hur tänker du kring det? 

På vilket sätt får du möjlighet att handleda? Vilka handleder du och hur, kan du ge 

exempel? 

Hur uppfattar du begreppet rådgivning? Kan du ge exempel på när det används? 

Kan du ge exempel på situationer där det är vanligt förekommande? 

Kollegialt lärande, vad innebär det för dig och hur kan det se ut? 

Kan du uppskatta på följande begrepp/arbetsuppgift hur mycket av din tid använder 

följande: 

Utgå ifrån 100% 

• att vara en kvalificerad samtalspartner 

• handledning 

• rådgivning 

• kollegialt lärande 

 

Vad innebär det relationella perspektivet för dig? 

Hur tänker du kring det förebyggande arbetet kontra det åtgärdande? Kan du ge något 

exempel på detta? 

Lärmiljö, vad betyder det för dig? 



  
 

V 

Hur mycket tid ägnar du på ett ungefär på det förebyggande arbetet och arbetet att 

utveckla verksamhetens lärmiljö? 

 

Kompetens 

Vilka av dina kompetenser efterfrågas mest av skolledare? 

Hur upplever du att de tänker kring förebyggande arbete kontra åtgärdande arbetet? 

Hur tänker de kring miljö kontra individfokus? 

Vilka av dina kompetenser efterfrågas mest av pedagoger? 

Hur upplever du att de tänker kring förebyggande arbete kontra åtgärdande arbetet? 

Hur tänker de kring miljö kontra individfokus? 

 

Vilka av dina kompetenser skulle du säga är minst efterfrågad? 

Finns det något du saknar eller vill förändra i ditt uppdrag? 

Vad skulle du vilja utveckla i din verksamhet? I så fall, kan du beskriva hur? 

Vad finns det för möjligheter och hinder? Vid hinder, vad är det då som är svårt? 

 

Är det något du skulle vilja lägga till eller ändra på det jag frågat dig om? 

 

 

Bilaga 5.  Tabell över samtalstid 

 

 

Specialpedagog Kvalificerad 

samtalspartner 

Handledning Rådgivning Kollegialt 

lärande 

A 50 % 35 % 15% 0% 

B 50% 10% 20 % 20 % 

C 25% 50% 25% 0% 

D 30% 30% 10% 30% 

E 50% 20% 20% 10% 

F 20% 20% 30% 30% 

G 25% 25% 25% 25% 
(Upplevelser av tid som läggs på olika slags samtal) 

 


