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Abstrakt 
 

Studien undersöker förskolans pedagogers förväntningar på 

specialpedagogens uppdrag och yrkesroll. Syftet med studien är att undersöka 

om förväntningarna stämmer med examensordningen för specialpedagoger. 

Specialpedagogens yrkesroll formas i mötet med 

verksamheten.  Förhoppningen är att klargöra vilka förväntningar som ställs 

på specialpedagogen i det kommande uppdraget. För att få svar på vilka 

förväntningar som råder så har en kvantitativ metod använts i form av enkät. 

Urvalsgruppen består av verksamma pedagoger i förskolan. Resultatet visar 

på att det finns höga förväntningar från pedagogerna i förskolan på 

specialpedagogens yrkesroll. Förväntningarna gäller dock inte hela bredden 

av specialpedagogens examensordning. 
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1 

 

1 Inledning  
Som yrkesverksamma förskollärare inom förskolan och snart färdigutbildade 

specialpedagoger har vår gemensamma förvåning väckts för  

specialpedagogens uppdrag. Då våra studier inleddes så trodde vi att det 

skulle finnas ett tydligt mandat för vårt kommande yrke. Förskolans 

styrdokument är otydligt då det gäller specialpedagogens uppdrag. Under 

utbildningens gång har vi förstått att uppdraget formas bland annat av de 

förväntningar som råder. Vi har i en rad möten med kollegor, skolledare med 

flera erfarit att förväntningarna ser väldigt olika ut. Det är inte lagstadgat för 

arbetsgivaren att erbjuda specialpedagoger inom förskolan, det medverkar i 

sig till att göra bilden än mer komplex. 

 

Förskolan har ett viktigt och bitvis svårt uppdrag. Pedagogerna i förskolan 

söker handledning och stöd av specialpedagoger i olika situationer där de 

upplever att förskolans kompetens och kunskaper inte räcker till eller för att 

det finns ett behov av att se verksamheten ur andra perspektiv. Vi är 

fundersamma och oroade över om avsikten med förskolans uppdrag, det som 

Lindensjö & Lundgren (2000) kallar formuleringsarenan, överensstämmer 

med verkligheten, realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000). Går det 

att märka intentionerna för förskolans verksamhet hos samtliga pedagoger ute 

på förskolorna? Denna oro förstärks av att andelen personal i förskolan som 

saknar utbildning ökar. Dessutom har pedagogerna i verksamheten olika 

utbildningsbakgrund, i förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, personal 

utan utbildning men även andra yrkeskategorier med olika spetsutbildningar. 

I kontakt med forskare Ulla Gadler, föreläsare på Linnéuniversitetet (2017) 

har vi fascinerats av tanken av att använda specialpedagogen som en garant 

för en likvärdig förskola. Gadler säger att det är ett uppdrag för 

specialpedagogen. Då vi själva kommer från olika delar av landet så är vi 

både förvånade och oroade över att det ser så olika ut inom förskolan på olika 

platser. Vi är inte övertygade om att vi, idag, har en förskola för alla.  

 

Specialpedagogutbildningen, som vi snart slutför, präglas av ett relationellt 

synsätt (Persson, 2013). Vi är utbildade för ett arbete på organisation- grupp- 

och individnivå. Vi har fått många kommentarer från vår omgivning på vårt 

kommande uppdrag som vittnar om en önskan till stöd i arbetet på 

individnivå, det som Persson (2013) betecknar som ett kategoriskt perspektiv. 

Detta har förstärkt vår förundran över vårt kommande uppdrag. Då 

förväntningarna bidrar till att forma vårt kommande yrkesutövande så har vi 

landat i att ta reda på vilka egentliga förväntningar som råder hos 

pedagogerna i förskolan.  

 

 



 

 
 

 

I examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:186) framgår  

målen för utbildningen för oss kommande specialpedagoger men det som 

intresserar oss är pedagogernas förväntningar eftersom det till stor del formar 

vårt uppdrag.  

 

Detta är ett ämne som är angeläget och ligger rätt i tiden utifrån de 

diskussioner om detta område som pågår i sociala medier och facktidningar. 

En förutsättning, menar vi, är att det finns en förskola för alla för att uppfylla 

vårt demokratiuppdrag. 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om de förväntningar som finns på 

specialpedagogens roll i förskolan från förskolans pedagoger och hur den 

överensstämmer med examensordningen för specialpedagoger. 

Ett ytterligare syfte har varit att ta reda på i vilken utsträckning som 

begreppet En förskola för alla stämmer enligt pedagogernas uppfattningar.  

 

° Hur ser förskolepedagogers förväntningar ut på specialpedagogens 

uppdrag?  

 

° Hur stämmer förväntningarna på specialpedagogens uppdrag med de mål 

som finns uppsatta för utbildningen till specialpedagog? 

 

° Hur väl anser pedagogerna i förskolan att En förskola för alla stämmer?  

 

  



 

 
 

3 Bakgrund 
Nedan presenteras en kort historisk tillbakablick på 

specialpedagogutbildningen, detta för att synliggöra de samhälleliga 

dilemman som har varit och är kring specialpedagogutbildningens varande 

eller inte varande. Därefter presenteras styrdokument och lagar. 

Avslutningsvis kommer delar av examensordningen och genomgång av 

väsentliga begrepp. 

 

3.1 Kort historisk tillbakablick på specialpedagogutbildningen 

Enligt Högskoleverket (2012:11 R) har specialpedagogik som forskningsfält 

en kort historia i Sverige. Det gäller också den vetenskapliga grunden i 

specialundervisningen. Speciallärare var den pedagog som utbildades inom 

specialpedagogik mellan 1962 och 1990. 

 

1990 Ersattes den dåvarande speciallärarexamen av en 

specialpedagogexamen. Utbildningen till specialpedagog fick fyra 

inriktningar: komplicerade inlärningssituationer, dövhet och hörselskada, 

synskada och utvecklingsstörning. Utbildningen var på två terminer och 

studenten uppnådde kompetenser för handledning och rådgivning för 

personal inom förskola, skola, vuxenutbildning och habilitering. 

 

2001 Upphörde de fyra inriktningarna att gälla och ersattes av ett antal nya 

uppgifter i examensordningen, uppgifter som att undanröja hinder i 

lärmiljöer, göra pedagogiska utredningar, vara kvalificerad samtalspartner för 

pedagoger och föräldrar och vara delaktig i skolans utvecklingsarbete. I 

samband med detta förlängdes utbildningen till tre terminer. 

 

2007 Specialpedagogutbildningen får nya målformuleringar i enighet med 

den europeiska Bolognaprocessen, regeringen beslutar att speciallärarexamen 

återinförs som en särskild yrkesexamen. 

 

2008 Återinförs speciallärarexamen med två inriktningar: språk-, skriv- och 

läsutveckling samt matematikutveckling. 

Därmed fanns det två examena som leder till arbete med specialpedagogiska 

uppgifter, där det specialpedagogiska arbetar för barn och elev och 

speciallärare arbetar med barn och elever. 

 

2011 Speciallärarutbildningen får fyra nya specialiseringar: 

utvecklingsstörning, synskada, dövhet och hörselskada och grav 

språkstörning. 

 



 

 
 

2011 Regeringen ger högskoleverket i uppdrag att granska om båda 

speciallärar- och specialpedagogutbildningarna behövs. 

 

2012 Högskoleverket ger ett förslag till regeringen att 

specialpedagogprogrammet läggs ner och blir en inriktning i 

speciallärarprogrammet. 

 

2013 Regeringen skrotar förslaget och behåller båda utbildningarna. 

 

2017 Utbildning, undervisning och ledning (SOU 2017:51) som främst 

handlar om behörighetsfrågor efter legitimationsreformen, kommer fram till 

att båda utbildningarna bör utredas igen.  

 

3.2 Internationella och nationella lagar och styrdokument 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som gäller 

barn. Det är en vägledande princip i Barnkonventionen (1989) som delas av 

Salamancadeklarationen (1996) och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23).  

Begreppet “barnets bästa” (BO, 2005) måste avgöras i varje enskilt fall och 

barnets erfarenhet och åsikter ska beaktas.  

 

Salamancadeklarationen (1996) ska säkerhetsställa 

utbildningen/verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. Den kan ses som 

ett ramverk som är övergripande vid planering av åtgärder och anpassningar 

så att barn kan delta i den ordinarie verksamheten. Det förstärks av FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 

2008:23) där det står att alla ska erbjudas skälig anpassning utifrån personliga 

behov och stödåtgärder i miljön ska vara individanpassad. 

 

I artikel 24 (Ds 2008:23) som handlar om utbildning, står det att 

konventionsstaterna ska säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på 

alla nivåer. Vidare skriver konventionen att ett livslångt lärande ska 

säkerställas genom att alla får utveckla sin mänskliga potential, för värdighet 

och egenvärde. I Salamancadeklarationen framhålls det tydligt att barn/elever 

har rätt att uttrycka sina önskemål om sin utbildning i den mån de kan. 

Deklarationen lyfter fram pedagogiken som sätter barnet i centrum vilket blir 

till nytta för samtliga elever och hela samhället. Extra stödinsatser i form av 

personer med rådgivande funktioner bör samordnas på lokal nivå. Syftet är 

att åstadkomma en skola för alla och att främja olikheter och hitta 

pedagogiska lösningar för de individuella behov som finns ska vara ett mål 

med verksamheten (Persson, 2013). 



 

 
 

I barnkonventionen definieras de rättigheter som ska gälla för alla barn i hela 

världen. Definitionen ska gälla oavsett kultur, etnicitet, religion, 

funktionshinder eller andra olikheter. Konventionen lyfter fram det enskilda 

barnets rättigheter. Vidare åläggs staten ansvar att skydda barnet mot 

övergrepp och vanvård. Vikten av att tidigt identifiera barns behov för stöd i 

förskolan med tidiga insatser skapar en bättre integrering i skolan (Svenska 

Unescorådet, 2006). Alla barn har lika värde och barns bästa ska alltid 

komma i främsta rummet, det är en grundläggande princip i alla ovanstående 

styrdokument och riktlinjer. 

  

Viktiga nationella lagar och styrdokument som har påverkan på 

specialpedagogens yrkesroll är Diskrimineringslagen (2008:567) som 

omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen. Lagen syftar till att 

förtydliga förskolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet i 

förskolan. 

 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar rättigheter och skyldigheter som barn, 

elever och vårdnadshavare har, vidare står det om förskolans verksamhet som 

ska formas av en helhetssyn på barnets behov, skapa förutsättningar för 

omsorg, lärande och utveckling. Alla barn ska få det stöd de behöver utifrån 

deras behov och att barnets bästa ska vara i fokus. Omsorg, utveckling och 

lärande ska bilda en helhet. Alla barn ska ges stimulans och ledning som de 

behöver i sin personliga utveckling och sitt lärande utifrån sina egna 

förutsättningar. 

  

 ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 

långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barns 

och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” 

(1.kap 4 § Skollagen, 2010:800) 

  

Det grundläggande värdet i Lpfö-98 (Skolverket, 2016) uttrycker de etiska 

förhållningssättet och demokratiuppdraget som ska forma verksamheten. 

Pedagoger är viktiga demokratiska förebilder för barn i förskolan, det 

förhållningssätt pedagoger använder sig av påverkar barns förståelse för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

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

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

med hänsyn till det egna behovet och förutsättningar så att de utvecklas så 

långt som möjligt. I förskolans läroplan (ibid) beskrivs det att alla i 

verksamheten ska uppmärksamma och stödja barn/elever i behov av stöd och 

samverka för att göra förskolan och skolan till en så god miljö som möjligt 

för utveckling och lärande. 



 

 
 

Vidare förstärks personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och 

att få föräldrarnas förtroende som viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett 

positivt stöd för barn i svårigheter. Alla barn ska få erfara den 

tillfredsställelse det ger att få göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

Förskolläraren är ansvarig för att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, ansvaret för detta arbete ligger 

på var och en som arbetar i förskolan. Alla som arbetar i förskolan har ett 

ansvar att följa de normer och värden som finns i förskolans läroplan och att 

bidra till att förskolans uppdrag genomförs. 

 

I Skolverket (2017), framgår det att verksamheten ska ses som en resurs för 

barn som behöver stöd i sin utveckling. Barnen ska uppleva en verksamhet 

som stöttar barnet i att bli en del i barngruppen, övervinna svårigheter och 

göra framsteg. Behovet av särskilt stöd är situationsbundet och ska relateras 

till mötet mellan barnet, miljö, pedagoger och aktivitet som sker i förskolan. 

Skolverket (2017) framhåller att verksamheten är i behov av 

specialpedagogiska insatser med stöd för inkluderande miljö och pedagogik, 

för att barnet ska kunna erbjudas bästa möjliga förutsättningar. 

 

3.3 Examensordning (bilaga 1) 

Dagens examensordning för specialpedagoger beskrivs vad som förväntas av 

en specialpedagog. Det finns tre delar beskrivna i examensordningen: 

kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt. 

 

I första delen kunskap och förståelse beskrivs det att specialpedagogen ska 

visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, insikt om aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare ska specialpedagogen ha 

fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 

 

I den andra delen beskrivs vilka färdigheter och förmågor som krävs. En 

specialpedagog ska bland annat visa förmåga att kritiskt och självständigt 

identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, visa förmåga att kritiskt och 

självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter 

på organisation-, grupp-, och individnivån. Vidare beskrivs förmågan att vara 

en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda och att visa förmåga att självständigt 

genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 



 

 
 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever. 

 

I den tredje delen beskrivs värderingsförmåga och förhållningssätt där det 

bland annat lyfts upp specialpedagogens förmåga att visa självkännedom och 

empatisk förmåga, kunna identifiera olika etiska aspekter och visa betydelsen 

av lagarbete och samverkan. 

Utöver dessa examensmål har varje universitet programspecifika mål.  

 

3.4 Genomgång av begrepp  

I vår studie använder vi begreppet specialpedagog. Det är en lärare eller 

förskollärare som har läst en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning på 60–

90 högskolepoäng och tagit examen, efter 1990 (Persson, 2013). 

Specialpedagogen har som sin arbetsuppgift enligt examensordningen att 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt att genom kvalificerade samtal 

möta pedagoger både i teori och praktiskt i verksamheten.  

 

Specialpedagogik är både ett verksamhetsområde och kunskapsområde. Det 

är en tvärvetenskap som har inslag av psykologi, sociologi, filosofi och 

pedagogik. Teorierna kommer från alla de kunskapsområden (Persson 2013). 

Persson (2013) och Nilholm (2005) tolkar specialpedagogik som ett 

kunskapsområde som har som sin uppgift i att stötta pedagogiken då 

variationen av barns olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker 

till. Nilholm (2005) menar att specialpedagogiken både särskiljer barn och 

ger de stöd, alltså har en dubbel funktion i verksamheten. 

Palla (2009) menar att specialpedagogik kan ses som möjligheternas 

pedagogik där det skapas möjlighet till alla människors delaktighet i det 

demokratiska samhället, där alla är betydelsefulla. Enligt Persson (2013) är 

specialpedagogikens grundkompetens att kunna förstå och reflektera över de 

pedagogiska konsekvenser av barnets svårigheter och veta vilket stöd och 

hjälp som finns. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) benämner inte 

specialpedagogisk kompetens, utan att verksamheten ska anpassas till alla 

barn. I skollagen benämns specialpedagogiska insatser med formuleringen 

“det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. Ahlberg (2013) lyfter 

upp specialpedagogiska insatser som att stötta elever i svårigheter och rikta 

skolans arbete mot en skola för alla. Med det synsättet kan 

specialpedagogikens samhällsuppdrag ses som ett verktyg för ökad jämlikhet 

och lika värde för alla i förskolan och skolan.  

 



 

 
 

1980 kom begreppet En skola för alla i Lgr 80 (Skolverket), det markerade 

att skolan ska välkomna alla elever och undervisningen anpassas efter 

elevens förutsättningar. Enligt Ahlberg (2007) betecknas det inom 

specialpedagogiken att alla har en rättighet att delta i gemenskapen, att bli 

sedda och respekterade för den hen är. I förskolan uttrycks det att 

verksamheten ska anpassas till alla barn. 

 

Strömningar om likvärdighet och gemenskap och det politisk-normativa 

samhällsuppdraget är nära skolans demokratiska värdegrund enligt Ahlberg 

(2007). Vetenskapsrådet, (2015) slår fast att en viktig skyddsfaktor för barn 

är en förskola av hög kvalité, där de pedagogiska mötena mellan barn och 

pedagog ses viktiga för barns lärande och de socioemotionella utveckling. 

Förskolepersonalens kompetens och kompetensutveckling lyfts upp som en 

framgångsfaktor.  

 

Hur en yrkesroll uppfattas påverkas av ett materiellt-diskursivt samhandlande 

där personens föreställningar, idéer och sätt att tala har betydelse av hur en 

yrkesroll uppfattas enligt von Ahlefeld Nisser (2014). 

 

Specialpedagogens yrkesroll bör enligt von Ahlefeld Nisser (2009) utgå från 

ett kommunikativt perspektiv. Det är en förutsättning för att kunna skapa 

goda möjligheter att arbeta med pedagogiska samtalsprocesser i mötet med 

barn, ungdomar och vuxna inom skola och förskola. 

 

Lärmiljön är hela den miljön och sammanhang som en person befinner sig i 

under en dag. Lärandet sker i samspel med andra, i interaktion. För att det ska 

bli möjligt så behövs en god lärmiljö för alla som deltar. Mötet med 

omgivningen och dess attityd och värdegrund blir avgörande enligt SPSM 

(specialpedagogiska skolmyndigheten). Nordin-Hultman (2004) skriver att 

miljö och material kan ses som ett villkor för om barn uppfattas och blir 

kompetenta eller barn i behov av stöd.  

 

  



 

 
 

4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
Nedan presenteras en litteraturgenomgång och tidigare forskning som belyser 

pedagogernas roll i förskolan, specialpedagogens roll och otydligheten i den. 

Vidare står det skrivet om samverkan mellan förskolans pedagoger och 

förskolans specialpedagog och även vilka förväntningar som finns på denne. 

Avslutningsvis så beskrivs förskolans demokratiuppdrag om en förskola för 

alla och en likvärdig förskola. 

 

4.1 Pedagogerna i förskolan.  

På förskolor i Sverige arbetar förskollärare och barnskötare. 

Förskollärarutbildningen är en högskoleutbildning. Barnskötarutbildningen är 

en utbildning på gymnasial nivå. Då det råder svårigheter med att rekrytera 

personal på många platser i landet så arbetar det även personal utan adekvat 

utbildning på landets förskolor (Skolverket, 2018). 

 

Det finns en tradition inom förskolan att pedagogerna arbetar i arbetslag. Att 

arbeta i arbetslag är en förutsättning för att kunna bedriva en förskola med 

hög kvalitet (Skolinspektionen, 2018). Enligt skollagen (SFS 2010:800) är 

det endast legitimerade förskollärare som är behöriga att bedriva 

undervisning i förskolan. Förskolläraren är ansvarig för den undervisning 

som hen bedriver. Annan personal som bedöms ha den utbildningen och/eller 

erfarenhet får användas i förskolans undervisning för att barnens utveckling 

och lärande främjas. I den verksamheten som arbetslaget gemensamt 

genomför har förskolläraren ett särskilt ansvar. Då förskollärarnas ansvar blir 

förtydligat så blir det även tydligare vad som åligger hela arbetslaget med 

dess olika yrkeskompetenser (Skolverket, 2016). Barnskötarna har en fortsatt 

stor betydelse för verksamheten och utgör ett betydelsefullt komplement till 

förskollärarna (prop 2009/10:165). Normell (2002) lyfter upp kvalificerade 

samtal i skolan med tydliga ramar. Syftet ska vara överenskommen av alla 

deltagare och att alla har haft möjlighet att förbereda sig för samtal. 

 

Skolinspektionen (2017) granskade ett antal förskolor. I ungefär hälften av 

dessa förskolor så kunde personalen relativt tydligt redogöra för vad som är 

den huvudsakliga innebörden i uppdraget. De uttrycker bland annat att 

verksamheten ska anpassas till alla barn i barngruppen och vikten av att se 

alla typer av behov. I de övriga förskolorna hade personalen inte en lika 

tydlig bild av uppdraget. I flera fall framkom det att personalen ansåg att det 

är bra om barnen tidigt utreds och får en diagnos. Personalen ansåg att barnen 

hade svårt att passa in i verksamheten. Lindqvist, Nilholm, Almqvist & 

Wetso (2011) skriver om att det finns olikheter i olika yrkesgruppers åsikter 

om barns behov av särskilt stöd. För att förstå mer om skillnaderna och 



 

 
 

likheterna i dessa yrkesgruppers föreställningar om stödbehovet behövs mer 

kunskap och forskning. Det för att få en samordning och samarbete kring 

barn i behov av särskilt stöd. I studien har författarna använt sig av en 

kvantitativ metod, i form av enkäter. Den insamlade empirin består av 938 

svar från speciallärare, specialpedagoger, ämneslärare, klasslärare, 

förskollärare och assistenter. Syftet med studien är att ta reda på om det finns 

skillnader mellan yrkesgruppers åsikter om barns behov av särskilt stöd och 

vilket stöd barnen är i behov av. Studien är genomförd i Sverige och är 

tillförlitlig då ett stort antal respondenter besvarat enkäten. 

 

Varje förskollärares uppdrag är att, tillsammans med sitt arbetslag 

differentiera den pedagogiska verksamheten, så att den omfattar alla barns 

behov (Palla, 2009). Enligt författaren så är det kärnan i varje förskollärares 

professionella yrkesutövande, att verka för att bibehålla och utveckla en 

inkluderande förskola där alla får lov att finnas med. Varje barn ska ses som 

värdefull och få bidra efter förmåga. För att det ska kunna möjliggöras så 

förutsätter det att personalen får möjlighet att utvecklas och fortbildas (ibid).  

 

För att pedagogerna ska få en gemensam förståelse av uppdraget och för var 

och ens roll och ansvar lyfter Skolinspektionen (2018) upp kopplingen 

mellan kommunikation och ledarskap som en framgångsfaktor. De framgår 

av rapporten att det finns en otydlig ansvarsfördelning i förskolan. Det är inte 

alltid som medarbetare känner till sina särskilda uppdrag och vad de innebär. 

Det saknas genomarbetade arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd. Detta 

medför att varken förskollärare eller annan personal kan agera utifrån deras 

professionella yrkesroll (Skolinspektionen, 2018). En tredjedel av 

förskolecheferna konstaterade att deras personal inte har tillräckliga 

kunskaper och/eller en samstämmig bild av uppdraget. Det råder inte någon 

gemensam syn på vad särskilt stöd är och hur arbetet ska bedrivas 

(Skolinspektionen, 2017). Det förstärks av studien (Lindqvist, Nilholm, 

Almqvist & Wetso, 2011) där det framkommer att det verkar finnas olikheter 

i olika yrkesgruppers åsikter om barns behov av särskilt stöd. Forskarna 

menar att det behövs kunskap för att förstå mer om skillnaderna och 

likheterna mellan dessa yrkesgruppers föreställningar för att få en 

samordning och samarbete kring barn i behov av särskilt stöd. Barns 

utveckling och lärande har ett samband i de pedagogiska relationerna enligt 

S. Persson (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

Lutz (2009) skriver att en dålig verksamhet och en verksamhet där inte barn i 

behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda skapar barn i behov av 

särskilt stöd. 

 



 

 
 

Skolinspektionen (2017, 2018) skriver att arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd ställer höga krav på pedagogernas kompetenser, kunnande och 

förhållningssätt. Därför behövs också samverkan med olika expertis. För att 

få effektiva stödinsatser krävs ett välfungerande stöd till förskolans 

pedagoger (ibid). 

 

4.2 Specialpedagogens roll i förskolan  

Barn i förskolan mår dåligt och den psykiska ohälsan ökar. Dessutom går den 

psykiska ohälsan allt längre ner i åldrarna. Med detta i åtanken lyfter Renblad 

och Brodin (2014) frågeställningen om förskollärarnas behov av stöd från 

specialpedagogen. Renblad och Brodin har genomfört en studie med syftet 

om vilken roll specialpedagogerna har i förskolan och vilken funktion de 

anser sig ha. Metoden de använt är en kvalitativ metod bestående av 

intervjuer, bedömningen är att det inte har en hög validitet på studien, då det 

endast är tre specialpedagoger som är intervjuade. Renblad och Brodin 

(2014) skriver vidare att det framkommer frågor om föräldrasamarbete, vilket 

specialpedagogerna påpekar att förskollärarna har svårt att diskutera det 

enskilda barnet och dess svårigheter då läroplanen säger att det enskilda 

barnet inte ska bedömas. För många förskollärare är det svårt att följa upp 

och dokumentera barn i behov av särskilt stöd. Forskarnas studie lyfter upp 

att förskollärarna behöver stöd av specialpedagogerna och att 

specialpedagogerna behövs i förskolan. Denna uppfattning förstärks av en 

studie från England (Rosen-Webb, 2011) som menar att liknande behov finns 

där och att specialpedagogen är nyckeln i lärarutveckling.  Studien är 

genomförd som en kvalitativ metod i form av djupgående intervjuer med nio 

specialpedagoger i England. Syftet med studien var att utforska teman om 

specialpedagogens identitet och roll. Även specialpedagogens uppfattning om 

vad dennes arbetsuppgifter ska bestå av undersöktes. Det är nio 

specialpedagoger som intervjuats, vilket är ett mindre antal. Dock har de 

djupintervjuats vilket gett studien en bredd i insamlingen av empiri. 

Reliabiliteten kan anses hög då samtliga tillfrågade besvarat samma 

intervjufrågor. Förskolans roll är komplex skriver Palla (2011). Den ska 

anpassas till olikheter men styras mot liknande verksamheter. Enligt Palla 

(2011) så kopplas specialpedagogen in då barnets beteende på något sätt 

påverkar eller skapar hinder i verksamheten. 

 

4.2.1 Otydlig roll 

Det saknas en tydlig riktlinje för specialpedagoger och deras yrkesroll i 

förskolan (Skolinspektionen, 2018). Von Ahlefeld Nisser (2014) beskriver i 

sin studie att avsaknaden av riktlinjer i förskolans styrdokument får 

konsekvenser på hur uppdragen genomförs och verksamheten formas. 

Hennes studie omfattas av sammanlagt 59 specialpedagoger, speciallärare 



 

 
 

och rektorer. Syftet är att belysa olika föreställningar kring specialpedagogers 

och speciallärares roller och uppdrag. Ytterligare en studie belyser att 

specialpedagogens specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden inte är 

reglerade (Möllås, Gustafsson, Klang & Göransson, 2017). Denna studie har 

genomförts som en delstudie. Sex verksamma specialpedagogers dagliga 

arbete har dokumenterats med syfte att ta reda på vilken kontext som formar 

specialpedagogens yrkesroll, vilka strategier som finns hos specialpedagogen 

och vilka arbetsuppgifter som de har. Delstudien har skett under tid och 

bedöms tillförlitlig. Von Ahlefeld Nisser (2014) skriver att 

specialpedagogens roll är otydlig och därmed dess syfte. Det finns inget 

statligt formulerat uppdrag. Det finns heller inte lagstadgat att förskolan ska 

ha specialpedagoger. 

 

4.2.2 Rollen konstrueras 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015) genomförde en 

studie som riktades till specialpedagoger och speciallärare. Det är en 

totalundersökning som vänder sig till samtliga som slutfört sin 

specialpedagog eller speciallärare utbildning under 2001–2007. Den vänder 

sig således till en hel population, 4252 st. Svarsfrekvensen är 75%. Därmed 

en hög reliabilitet. Syftet med studien är att kartlägga specialpedagogens och 

speciallärarens yrkesroll och uppfattning av utbildningen och dess relevans.  I 

studien slår de fast att det inte finns ett formellt mandat för yrket 

specialpedagog, förutom examensordningen. Specialpedagogerna är 

hänvisade till det informella som finns på förskolorna. Olika förskolor har 

olika sätt att skapa förutsättningar för specialpedagogens yrkesroll i den 

dagliga verksamheten (ibid). I studien speciella yrken (Möllås m fl, 2017) 

beskriver författarna i resultatdelen om att yrkesrollen skapas genom de 

kontextuella förhållandena som råder på de aktuella förskolorna, men även 

genom de strategier som specialpedagogerna använder för att skapa sin 

yrkesroll och övergripande beskriva sina arbetsuppgifter. 

 

4.2.3 Rollen som garant för en likvärdig förskola 

Specialpedagogen har en viktig roll i att, tillsammans med skolledare, ha 

ansvaret för att hålla sig väl förtrogna med styrdokument och se till att 

förskolan blir likvärdig och tillgänglig för alla. Det är dock förskolan som 

kan organisera specialpedagogen som den vill och det är arbetsgivaren som 

bestämmer hur specialpedagogen ska användas (Gadler, 2011). Åsikterna om 

att specialpedagogen, tillsammans med skolledare, är en garanti för en 

verksamhet för alla delas av Persson (2008). Han betonar dessutom att 

specialpedagogen har en viktig funktion i det pedagogiska arbetet inom alla 

skolformer. Vidare skriver Persson (2008) att hur kompetensen ska användas 

styrs av verksamhetens behov, det ställer höga krav på flexibilitet. Det 



 

 
 

innebär att det ställs höga krav på specialpedagogens kompetens och 

professionella handlag. Det krävs även ett tydligt mandat av skolledaren för 

att specialpedagogen ska kunna bedriva sin verksamhet. Ytterligare en viktig 

roll för specialpedagogen kan vara att verka som ett stöd i tolkandet av 

styrdokumenten i förskolan. Det skulle i sig medföra att möjligheterna för att 

statens intentioner, som skapats på formuleringsarenan, skulle genomsyra 

förskolans verksamhet realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

 

4.3 Samverkan  

Som tidigare nämnts så är arbete i arbetslag det centrala arbetssättet inom 

förskolan. Det ställer krav på samverkan. En väl fungerande samverkan i 

arbetslaget är en förutsättning för en förskola med hög kvalité 

(Skolinspektionen, 2018). Göransson m.fl (2015) framhåller att samverkande 

och rådgivande är en av specialpedagogens centrala roller i förskolan. Enligt 

Skolinspektionen (2017) så har de förskolor som har ett väl fungerande arbete 

med barn i behov av särskilt stöd, möjlighet att få stöd från olika 

stödfunktioner, vanligtvis specialpedagoger. Samverkan för barn i behov av 

stöd i förskolan ställer krav på att olika professioner ska samverka på 

samman arena. Palla (2009) ställer sig frågan hur det ska se ut då olika 

yrkeskategorier ska samverka kring ett och samma uppdrag. Författaren 

problematiserar om det är pedagogiska eller specialpedagogiska kompetenser 

som behövs för detta uppdrag. I artikeln beskriver hon specialpedagogens 

uppdrag som den som ger stöd till arbetslaget och läraren för att utveckla 

samverkan och samarbete i arbetslaget. Von Ahlefeld Nisser (2014) skriver 

att det är betydelsefullt att skapa samtalsarenor för specialpedagoger på olika 

nivåer i organisationen. Vidare belyser hon att både specialpedagoger och 

speciallärare bör finnas med i förskolans verksamhet för tvärvetenskapliga 

diskussioner, och samarbetet mellan de två olika professionerna lyfts upp 

som en förutsättning för lyckat arbete med barnen. Önskan om flexibilitet 

lyfts upp i hennes forskning och de dilemman som de olika 

anställningsformerna kan skapa i verksamheten. Om samverkan skriver von 

Wright (2002) om mötet. Hon utgår från ett relationellt perspektiv. I ett 

relationellt perspektiv är kommunikationen i fokus och det unika finns inte i 

oss utan uppstår i mötet mellan människor. 

Ett hinder i samverkan består av att möjligheten att få stöd från olika 

stödfunktioner, som t ex specialpedagog varierar mycket nationellt 

(Skolinspektionen, 2017). 

 



 

 
 

 

4.4 Förväntningar på specialpedagogens uppdrag  

Uppdraget för specialpedagogerna förstås olika av förskolans aktörer. Von 

Ahlefeld Nisser (2014) påvisade i sin studie att inom gruppen av 

specialpedagoger så finns det en stor spridning i uppfattningen om vad de ska 

arbeta med, det får konsekvenser för den pedagogiska praktiken. 

Föreställningen om vad specialpedagogens roll och uppdrag är förknippade 

med föreställningen om vad specialpedagogik är. Palla (2011) skriver att då 

förskolans pedagoger inte själva hittar verktygen för att arbeta med barn som 

förbryllar så tillkallas specialpedagogen som förväntas att stödja arbetet i 

detta. I den kontext som specialpedagogen befinner sig i och de 

förutsättningar och villkor som råder, bidrar till att forma specialpedagogens 

yrkesroll och därmed de förväntningar som uppstår (Möllås m fl, 2017). 

Även skolledare bidrar med sin förväntning på specialpedagogens uppdrag. 

Förskolechefens kunskap, kompetens, vilja och vision bidrar till 

förväntningarna på specialpedagogen (ibid). Inom elevhälsan så är 

specialpedagogen den yrkesgrupp som har de mest olikartade 

förväntningarna på sig i sin yrkesroll (Hylander & Guvå, 2017). Den otydliga 

specialpedagogrollen bottnar i de motstridiga förväntningarna (ibid). 

 

Hyllander och Guvå, 2017 skriver vidare om den otydliga 

specialpedagogrollen som råder. Specialpedagogernas egna farhågor om 

pedagogernas förväntningar på dem stämde rätt väl med vad pedagogerna 

tyckte. Specialpedagogerna ville förändra synsätt i strukturer genom indirekt 

arbete, vilket är helt i enlighet med examensordningen. Pedagogerna 

ifrågasatte detta och ville istället ha hjälp på individnivå. Skolledare 

förväntade sig att specialpedagogerna kunde göra både uppgifterna. På varje 

förskola behövs en diskussion om vilken av alla möjliga specialpedagogroller 

som specialpedagogen ska inta.  

 

4.5 En förskola för alla  

Förskolan vilar på demokratisk grund. Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att 

utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. I förskolan ska alla barn få en lust för ett livslångt 

lärande och verksamheten ska främja alla barns utveckling och lärande. En 

förutsättning för det är en förskola för alla, en förskola som inkluderar alla 

barn. I en studie som genomförts i Finland, Norge och Sverige (Takala m fl, 

2012) intervjuades ett antal lärarstudenter om sin uppfattning om inkludering. 

Resultatet visade på att det fanns en skillnad i studenternas uppfattningar om 

inkludering. De norska studenterna var de som stödde tanken om inkludering 

mest, därefter kom de svenska studenterna, längst ner kom studenterna i 



 

 
 

Finland som hade flera reservationer mot inkludering av alla barn. Studien 

genomfördes under två års tid och omfattade 241 respondenter jämt fördelade 

i de tre länderna. Undersökningen är genomförd på speciallärare och inte 

specialpedagoger. Därmed är tillförlitligheten lägre men attityderna hos 

studenterna skulle kunna ge en indikation på skillnader i uppfattningar. 

Författarna förklarade skillnaden som en följd av utbildningspolitiken i de tre 

aktuella länderna. Slutsatsen var att det behövdes mer kunskap, fler 

diskussioner och goda modeller för att kunna påverka åsikterna om 

inkludering. I hela världen är inkludering en central tanke i skolan. 

Skolinspektionen (2017) skriver i sin rapport att det endast är i ett fåtal 

förskolor som det pratas om särskilt stöd i termer av att förändra 

verksamheten för att förebygga svårigheter för alla barns inkludering och för 

att förebygga att behov uppstår. I de förskolor som förändrar sin verksamhet 

för att förebygga att behov uppstår så skriver Skolinspektionen (2017) att det 

är noterbart att i dessa förskolor har personalen fått stöd av specialpedagogen 

i reflektionen kring arbetet med särskilt stöd. Lutz (2013) skriver i sin studie 

att om skolledare ändrar sitt tänkande och förskolan gör betydande satsningar 

då det gäller specialpedagogiska insatser kan fler barn fångas upp tidigare än 

i dag. 

 

4.6 En likvärdig förskola 

Frågan om likvärdigheten i förskolan har blivit ännu mer viktig då förskolan 

som organisation har fått ökad betydelse för det svenska utbildningssystemet 

(Vetenskapsrådet, 2015). Det har funnits ett antagande om att den svenska 

förskolan är likvärdig. Det har dock på senare tid visat sig i undersökningar 

att det finns betydande kvalitetsskillnader mellan förskolor. Det har bland 

annat visat sig att fördelningen av förskollärare är ojämn inom landets 

förskolor (ibid). De mest betydelsefulla parametrarna för förskolans 

likvärdighet är personalens utbildningsnivå och kompetens, personalens 

villkor och förskolans tillgänglighet. Ett viktigt mått på en likvärdig förskola 

är att den är tillgänglig för alla barn (ibid).  

Nilholm (2006) använder bland annat begreppen kritiskt perspektiv. Det 

kritiska perspektivet innebär ett synsätt där svårigheterna läggs på 

omgivningen. Det innebär att verksamhetens pedagogiska uppgift är att 

anpassa till elevernas olikheter och se det som en tillgång. I det kritiska 

perspektivet främjas elevernas delaktighet och särlösningar undviks.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan vara likvärdig och erbjuda 

alla barn en förskoleverksamhet av hög kvalitet.  

 

Det handlar om förskolans verksamhet i ett alltmer segregerat samhälle och 

dess möjlighet att verka för social jämlikhet i stort. En förskola som inte är 

likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation och social 



 

 
 

ojämlikhet (Vetenskapsrådet, 2015). I rapporten så problematiseras 

förskolans likvärdighet genom att påvisa att det saknas kunskap om vad en 

likvärdig förskola för alla barn innebär. 

 

Brist på likvärdighet påvisar Skolinspektionen (2017) genom att det finns 

kvalitativa skillnader i hur de granskade förskolorna arbetar med barn i behov 

av särskilt stöd. Detta medför att barnens möjligheter att tillgodogöra sig 

utbildningen i förskolan är olika. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt 

att de pedagogiska relationerna tar sin utgångspunkt i en inkluderande 

pedagogik för alla barn (Vetenskapsrådet,2015). Möjligheterna för en 

likvärdig utbildning har förändrats över tid och påverkas av rådande 

samhällsvärderingar som i sin tur påverkats av den politiska styrningen samt 

av enskilda tjänstemäns tolkning av begreppen likvärdig utbildning (Gadler, 

2011). Det är varje enskild kommun som ansvarar för tolkningen och 

genomförandet av det statligt formulerade uppdraget. Det medför att det 

enskilda barnet är beroende av att det finns vetande, kunnande och erfarenhet 

i samtliga kommuner och på samtliga förskolor för att förskolan ska vara 

likvärdig (ibid). 

 

  



 

 
 

5 Teoretiska perspektiv 
Nedan beskrivs de teoretiska redskap som används i tolkningen och analysen 

av studiens datamaterial. Det utgörs av begrepp hämtade från rollteorin 

(Lenneer Axelsson & Thylefors, 2018) och professionsteorin (Abbott, 1988). 

Vi väljer dock att tala om yrkesroll, snarare än profession. Dessa teorier har 

varit som en röd tråd genom hela arbetsprocessen, i utformning av 

enkätfrågor, val av litteratur, inläsning och analys av respondenternas svar 

och i diskussionsdelen av empirin.  

 

5.1 Professionsteori 

Enligt Abbott (1988) har professioner i alla tider försökt skaffa sig ett 

tolkningsföreträde och definiera och avgränsa den egna professionens 

verksamhetsområde från andra professioner. Vidare anser Abbott (1988) att 

olika yrkesgrupper arbetar i tre olika arenor för att behålla sin profession: den 

offentliga, den juridiska och på arbetsplatsen. På den offentliga arenan 

används media till att driva/ synliggöra frågorna, på den juridiska arenan 

drivs frågor om legitimitet angående yrket. Det dagliga samspelet mellan 

olika yrkesgrupper sker på arbetsplats arenan. Det är viktigt att yrkets 

positiva effekter kommer fram på alla arenor för att påskynda processen för 

ökad jurisdiktion. 

 

Enligt hans teori handlar jurisdiktion om olika yrkesgruppers förhandling om 

kontroll över ett visst arbetsområde. Jurisdiktionen påverkas av att olika 

professioner ingår och utför ett arbete tillsammans, det leder till att 

yrkesgrupperna konkurrerar med varandra i verksamheten. Varje yrkesgrupp 

är bunden till en viss arbetsuppgift som begränsas av jurisdiktionen. 

Begreppet kan också användas för att förstå en behörighet som en yrkesgrupp 

har. Om ett yrke har legitimt rätt att utföra ett arbete så kallas det för full 

jurisdiktion, det inkluderar också kontrollen över arbetsuppgifterna som ingår 

i yrket. Han beskriver också både interna och externa omständigheter som 

inverkar på yrket och yrkesrollen och dess jurisdiktion, det kan vara till 

exempel vara lagstiftning eller en ny organisation, vilket ökar eller minskar 

yrkets jurisdiktion. Desto tydligare och bättre organisation ett yrke har desto 

bättre möjligheter finns det för att hävda en jurisdiktion.  

 

Enligt Abbott (1988) konkurrerar olika yrkesgrupper med varandra både med 

teoretisk kunskap och symbolisk kunskap och det gör kunskap till en viktig 

resurs för en profession. Abbott (1988) skriver även att med en tydlig 

organisation och struktur kan man sträva mot en full jurisdiktion. Vidare 

skrivs även att balansen i och mellan olika yrkesgrupper inte är konstant, utan 

att den förändras hela tiden beroende på yttre faktorer. 



 

 
 

Han skriver att erfarenheter efter utbildningen är en viktig del av 

professionen och dess utveckling och därför blir det farligt att definiera ett 

yrke för strikt. Autonomi över ett arbetsområde skapas genom kontroll över 

kunskap om arbetsuppgifter, det kan leda till att vissa yrkesgrupper utesluts 

ur vissa arbetsuppgifter. Att stärka yrkets position är viktigt för autonomin. 

 

5.2 Rollteorin 

Olika roller finns och skapas i verksamheten. Människans beteende styrs av 

olika roller i sociala sammanhang, beteendet styrs av individens uppfattning 

och förväntning både av sin egen roll men också andras. Specialpedagogens 

roll och uppdrag i förskolan skapas av de förväntningar som pedagogerna 

har. Enligt Thylefors (Lenneer-Axelsson,Thylefors, 2018) finns det olika 

rollförväntningar på individen. Förväntningarna ställs både av arbetsgivaren, 

kollegor, situationen och individen själv. Till begreppet förväntning kan vi 

också lyfta upp individens tro om andras förväntningar på sig själv. 

 

Thylefors (Lenneer-Axelsson & Thylefors, 2018) skiljer mellan formella och 

informella förväntningar som är kopplade till en yrkesroll. De formella 

rollerna handlar om arbetsuppgifter som ska göras och tillhör en viss 

anställning där förväntningarna på hur det ska göras är klara. De informella 

förväntningarna påverkas av normer, traditioner och behoven som finns på 

arbetsplatsen. De informella rollerna har en stor påverkan på individens 

yrkesroll, både i och utanför arbetsgruppen. I den formella yrkesrollen är 

position och status formellt utformade, och i det informella mest på 

förväntningar och behov som finns i arbetsgruppen. En förutsättning för det 

organiserade arbetet är planering och samordning som utgår från den 

formella yrkesrollen där den informella yrkesrollen ofta skapar 

samarbetsproblem och konflikt. När formella och informella förväntningar 

ställs mot en och samma yrkesgrupp från olika håll kan det bli en rollkonflikt 

för den enskilde personen.  

 

Thylefors (Lenneer Axelsson & Thylefors, 2018) skriver att typiska 

rollkonflikter uppstår av motstridiga förväntningar på en och samma 

funktion. Det kan bero på att de på något sätt konkurrerar med varandra eller 

har motsägelser sinsemellan. Rollkonflikter kan innebära att olika 

förväntningar som är riktade mot en roll kan vara svåra att förena och vara 

motsägelsefulla. En och samma person möter olika förväntningar av sin 

omgivning. Det är en vanlig roll för personen i mellanpositioner i olika 

organisationer. Enligt Thylefors (2018) skapas rolloklarhet av att krav och 

förväntning är öppna för tolkning i arbetssituationen. Det skapar diffusa roller 

som försvårar samarbete och att det attraktiva arbetsuppgifterna lockar. Det 



 

 
 

ger också utrymme för personen att skapa sin egen roll. Arbetstagaren vet vad 

som ska göras men hur det ska göras är mera oklart. 

Bristen på tid skapar rollöverlastning (Thylefors 2018). Frågan vad som ska 

prioriteras och vem ska göra det skapar många rollproblem på 

arbetsplatserna.   

 

  



 

 
 

6 Metod  
I metod delen beskrivs val av metod, urvalet, genomförande och bearbetning. 

Därefter redogörs för etiska övervägande, tillförlitlighet och 

metoddiskussion. 

Denna forskning har undersökt vilka förväntningar förskolans pedagoger har 

på specialpedagogen och hur det överensstämmer med examensordningen. 

Eftersom det är förväntningar som står centralt i forskningen så används det 

hermeneutiska förhållningssättet som utgångspunkt, för att tydliggöra 

förväntningar på specialpedagogens yrkesroll i förskolan. Med hermeneutiska 

utgångspunkt menas att forskaren gör tolkningar av textens innebörd och 

handling enligt forskarens förförståelse (Eriksson-Barajas m.fl., 2013). 

 

6.1 Val av metod 

Valet av metod stod mellan djupintervjuer, för att på djupet få fram några 

pedagogers uppfattningar, och enkäter för att nå flera pedagoger. Valet blev 

enkäter för att nå fler och få en större spridning av empirin. Initialt så skulle 

detta kompletteras med fokusgrupper. Planen var att få ihop en grupp i 

respektive kommun. Frågorna till gruppen var en fördjupning av det som 

framkommit i enkätsvaren. Avsikten var att en av oss skulle leda samtalet och 

en observera och dokumentera. Arbetet med studien behövde genomföras 

under sommarmånaderna och det fanns inte möjlighet att få respondenter till 

fokusgrupperna. Valet blev istället att utvidga enkäten. Utvidgningen bestod 

av att konstruera fler öppna frågor där respondenterna uppmanades att skriva 

sina uppfattningar. Enkäten är skriven med frågor som följer 

examensordningen (SFS 2011:186). Dokumentet examensordningen anger 

målen för specialpedagogernas utbildning. Det framgår vad de blivande 

specialpedagogerna är utbildade för. För varje mål har det formulerats, i 

ordningsföljd, en eller flera frågor. Det är de frågorna som utgör denna enkät 

och insamlandet av empirin.  

Den genomförda studien är en kvantitativ studie i form av en webbenkät. Det 

blev kvalitativa inslag i enkäten genom de öppna frågorna. Enligt Fangen och 

Sellberg (2011) är frågeformuläret det viktigaste mätinstrumentet i 

kvantitativ samhällsforskning.  

 

6.2 Enkät som metod 

Det krävs omfattande kunskaper inom ett område för att göra en 

tillfredsställande enkät, den åsikten delas av Dahmström (2011), Fangen & 

Sellerberg (2011) samt Trost & Hultåker (2016). Ett omfattande arbete lades 

ner på att läsa in sig på området för att kunna definiera vårt syfte och för att 

därmed kunna ställa så adekvata frågeställningar som möjligt.  

 



 

 
 

Enkäten som skickades ut är en webbenkät och den skickades ut i ett 

massmejl. Då webbenkäter används så krävs det att respondenterna har 

tillgång till internet och att det är kända mejladresser som används 

(Dahmström, 2011). I denna enkät användes respondenternas mejladress på 

respektive arbetsplats. Vid användandet av webbenkäter så finns det en större 

risk för bortfall på grund av tekniska problem (ibid). Denna enkät sändes ut 

på mejlen och det fanns en länk att klicka på för att direkt komma till 

enkäten. Fördelar med denna typ av enkäter är bland annat att det går snabbt 

att svara på (ibid). 

Dahmström (2011) skriver om att det måste finnas en förklaring till hur 

materialet ska användas och hur de svarande kan komma i kontakt för att få 

eventuella frågor besvarade. Detta fanns angivet i det medföljande utskicket. 

Respondenterna kunde även där läsa hur de senare kunde få ta del av 

resultatet för undersökningen. 

6.3 Urvalsgrupp                                                                     

Respondenterna valdes slumpmässigt i två, till synes, olika kommuner. Det 

slumpmässiga urvalet genomfördes genom att dra ut listor på alla förskolor 

och sedan ta var tionde förskola och skicka enkäterna till de. De två utvalda 

kommunerna är en förortskommun och en landsortskommun. I 

förortskommunen svarade 17 respondenter och i landsortskommuner svarade 

16 respondenter.Vår förväntan var genom det valet att få en spridning i 

svaren och bredda forskningens omfattning. Det kan även ses som ett 

bekvämlighetsval (Trost & Hultåker, 2016) då vi har närheten till dessa två 

kommuner. Ur en annan synvinkel så går det att se det som ett strategiskt 

urval (Trost & Hultåker, 2016) då kommunerna skiljer sig markant åt. 

Skillnaderna finns i bland annat geografisk placering, storlek, skatteintäkter, 

upptagningsområden, organisation mm. Vi har inga ambitioner att jämföra 

skillnaderna mellan kommunerna utan snarare att öka möjligheterna till 

spridning av svaren. 

 

6.4 Konstruktion av enkät 
I utformandet av enkäten så skapades varje enskild fråga utefter 

examensordningen (bilaga 1) för specialpedagoger. Examensordningen för 

specialpedagoger (SFS 2011:186) anger målen för specialpedagogernas 

utbildning. För varje mål så har en eller flera frågor skapats. Avsikten med 

enkäten var att mäta respondenternas förväntningar på specialpedagogens 

uppdrag och hur det överensstämmer med examensordningen. 

Frågeställningen och syftet har hela tiden funnits med i bakgrunden. Det 

finns en avvägning i antalet slutna och öppna frågor. Andelen öppna frågor 



 

 
 

får inte bli för många då risken är att respondenterna inte svarar på alla (Trost 

& Hultåker, 2016). 
Vi hade en strävan efter att respondenterna skulle dela med sig av sina 

uppfattningar i enkäten samt att det i synnerhet skulle märkas i de öppna 

frågorna. Då enkäten var utformad på det sättet så finns det kvalitativa inslag 

i undersökningen. Vi genomförde en pilotstudie på ett mindre antal 

respondenter. Efter värdefulla kommentarer och synpunkter så omarbetades 

den slutliga enkäten. 

 

Enkäten skickades ut till 60 anställda pedagoger i de bägge kommunerna. 

Ingen skillnad har lagts vid om pedagogen varit anställd som förskollärare 

eller barnskötare, detta då bägge grupper, eventuellt, söker stöd från 

specialpedagogen. Efter påminnelse vid två tillfällen så blev andelen 

respondenter 28 stycken. För att öka mängden respondenter skickade vi ut 

ytterligare 6 enkäter. 5 av dessa svarade vilket innebar att sammanlagt 33 av 

66 respondenter svarade. Det innebar 50% av de tillfrågade. 

Därefter bedömde vi att mängden primärdata var tillräcklig för vår studie och 

inga kompletterande intervjuer behövdes. Bedömningen grundades på de svar 

som respondenterna skrivit på de öppna frågorna, den kvantitativa delen. Ett 

flertal av respondenterna har skrivit på samtliga frågor med informativt 

datamaterial. Genom frågornas svar så har respondenternas förväntningar på 

specialpedagogens uppdrag framkommit. Avslutningsvis så har vi skickat ut 

tack-mejl till alla respondenter och informerat dem om möjligheten att gå in 

på DIVA-portalen för att läsa studien efter att den publicerats.  

 

6.5 Bearbetning av datamaterialet 

Efter bedömning av att primärdata var tillräcklig så startade arbetet med att 

bli förtrogna med vårt material. Vi använde oss av ett dataprogram som var 

kopplad till frågeformulären för att få en översikt över enkätsvaren och 

materialet lästes manuellt av oss om och om igen. För att kunna starta 

analysen av vårt empiriska material så inledde vi med att sortera. Som stöd i 

sorteringen använde vi oss av tabellmetoden (Scherp, 2004). Tabellmetoden 

kan användas om man har ett stort datamaterial för att hitta mönster och få en 

överblick vad materialet innehåller. Det gör man genom att använda tabell 

och sorteringsfunktionen i ett ordbehandlingsprogram, därefter går det att 

välja att koda med nummer eller färg eller både och i flera led för att 

synliggöra mönster i respondenterna svar. 

Vi valde att kategorisera empirin utefter målen i examensordningen för 

specialpedagoger (SFS2011:186) och koda efter det. Därefter ansåg vi att det 

var nödvändigt att på något vis dela upp eller ordna det empiriska materialet 

som vi sedan skulle analysera. Under arbetet med att analysera datan har vi 

använt Rennstam & Wästerfors (2015) beskrivning om tre delar i analysen. 



 

 
 

Ett grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser är 

att sortera, reducera och argumentera.  

 

Vi kodade materialet och det gav oss en mer övergripande bild av empirin. Vi 

fick en överskådlig blick för hur svaren kunde grupperas efter examensmålen. 

Därefter reducerade vi materialet för att fastställa om vad i undersökningen 

som skulle framhållas med syfte och frågeställningar i fokus. 

 

6.6 Forskningsetiska övervägande 

För att få fram respondenternas genuina förväntningar på specialpedagogens 

roll så övervägde vi att informera förskolechefer/rektorer, valet blev sedan att 

inte informera om vår enkät. Detta för att eliminera risken för att någon 

skulle uppfatta det som en form av kontroll eller påtryckning. 

I enkätens medföljande utskick så informerade vi om att det var frivilligt att 

delta för pedagogerna samt att enkätsvaren var anonyma, enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). I de öppna frågorna, som i 

sin natur eventuellt kunde uppfattas som känsliga eller obekväma, fanns det 

möjlighet att förbise de frågorna. 

 

6.7 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten av studien ska ses i ljuset av att i denna studie så tillfrågas 

pedagoger endast i två kommuner i Sverige. Svarsfrekvensen var 50 % som 

bör ses som ett lågt antal svarande. Det är endast 33 pedagoger som gett sin 

syn på specialpedagogens roll. Det kan dock ge en anvisning om vilka 

förväntningar som specialpedagogen möter i sin yrkesutövning. 

  

6.8 Metoddiskussion 

Vi valde webbenkäten som metod för att samla in empiri till vår studie.  Det 

är undersökningens syfte och frågeställningen som bestämmer vilken metod 

som används (Dahmström, 2011). Det kan finnas fler tänkbara metoder som 

kan användas för samma typ av studie så därmed finns inget rätt eller fel. 

Metoden behöver därmed inte vara avgörande utan det är av större vikt hur 

metoden används (ibid). Då enkäten valdes så fick vi möjlighet att inhämta 

uppfattningar hos en större mängd pedagoger (33st). Om valet av metod fallit 

på djupintervjuer så tror vi att det hade kunnat få ett ytterligare djup i svaren. 

Möjlighet till följdfrågor hade kunnat ställas. En annan aspekt av metodvalet 

är att om djupintervjuer valts så kan vi ana att svaren inte blivit lika 

kategoriska som nu, då respondenterna som nu varit anonyma kunnat vara 

helt ärliga i sina svar. 



 

 
 

Webbenkäten förutsätter att alla respondenter har tillgång till mejlkonton. I 

de två undersökande kommunerna har samtliga tillsvidareanställda tillgång 

till mejl och dessutom en skyldighet att dagligen kontrollera sin mejl. Den 

gruppen som inte har en tillsvidareanställning finns inte med i mejllistan. 

Andelen outbildade i förskolan är ca 30% (Skolverket, 2018). Den gruppen 

av personal kom följaktligen inte med i undersökningen.  

Med en webbenkät finns en ökad risk för lägre svarsfrekvens. Det beror till 

exempel på tekniska svårigheter, risker för att mejl hamnar i skräpposten, 

överfyllda mejlkorgar, enkättrötthet mm (Trost & Hultåker, 2016). Detta kan 

vara en del av orsakerna till att denna studie fick en svarsfrekvens på 50%.  

I analysen bearbetade vi empirin både digitalt och med papper och penna. 

Detta medförde att vi fick en bredare syn på materialet. 

Av de respondenter som valde att svara på enkäten så skrev övervägande del 

frekvent i de öppna frågorna vilket gav värdefull empiri. 

 

  



 

 
 

7 Resultat   
Nedan följer en beskrivning av studiens resultat. Resultatet har vi kommit 

fram till med hjälp av ett kalkylark på datorn, genom det har vi kunnat räkna 

ut medelvärdet i det olika skattningsfrågorna. Därefter har vi jämfört de olika 

siffrorna med varandra. Enkätsvaren presenteras i en tabell där skattnings 

frågornas (fråga 8) svar presenteras i siffror som vi sedan jämför med de 

kommentarer som vi har kunnat knyta till de olika siffror. Examensordningen 

har legat som grund i utformandet av enkätfrågorna.  

 

Vi presenterar nedan resultatet av enkätfrågorna i tre steg utefter 

examensmålen för specialpedagoger (SFS 2011:688). Tabellen och 

respondenternas kommentarer kopplas till målen. Kunskap och förståelse 

(7.1), färdighet och förmåga (7.2) och. värderingsförmåga och 

förhållningssätt (7.3). 

Vi kommer att fördjupa oss på 7.2 där vi gör en tolkning av mängden 

kommentarer som betydande för respondenter. 

Resultatet av fråga 15 om en förskola för alla kommer avslutningsvis att 

presenteras (7.4).  

 

 Arbetsuppgift för specialpedagog Skattning från minst viktig till mest 

viktig 

1 Medverka i de pedagogiska 

utredningar/handlingsplan 

4,6 

2 Stöd i arbetet med lärmiljöer 4,5 

3 Fungera som samtalspartner 4,4 

4 Stöd kring enskilda barn 4,4 

5 Att tillföra ny forskning till arbetslaget 4,1 

6 Stödja pedagogerna i samverkan med olika 

aktörer 

4,0 

7 Uppmärksamma etiska synsätt 3,6 

8 Leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet 3,6 

Figur 1. (Enkätfråga 8) 



 

 
 

7.1 Kunskap och förståelse 

I examensordningen (bilaga 1) står det att studenten efter avslutat utbildning 

ska visa kunskap “om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete”. Studenten ska även ha kunskap om 

”sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 

betydelse för yrkesutövningen”, och studenten ska “visa fördjupad kunskap 

och förståelse inom specialpedagogik” (SFS 2011:186, s.12).  

 

Figur 1 visar resultat av en skattningsfråga angående tillförande av ny 

forskning till arbetslaget som skattades till 4,1 (figur 1) av respondenter, 

däremot rådde det skilda uppfattningar om de trodde att de råd de fick var 

vetenskapligt grundade. Två (sex procent) av respondenterna tyckte inte att 

de råd de fick var vetenskapligt grundade och sju respondenter (21,2 procent) 

visste inte om råd de fick var vetenskapligt grundade.  

  

De öppna enkätfrågor som berörde detta var där respondenterna kunde 

beskriva vilka förväntningar hen har på specialpedagogen, följande 

förväntningar framkom: 

  

En person som kan; - Observera verksamheten.- Delge pedagogerna 

teoretisk   och praktisk kunskap om hur vi kan skapa en 

förskoleverksamhet som är tillgänglig för alla barn. - Vara en 

rådgivare och handledare, pedagogiskt stöd. 

Bidra med en specialistkompetens…  

När vi upplever att vi behöver hjälp med att anpassa verksamheten 

för något barn. 

Att hen ser barnet utefter sina förmågor och bedömer därefter. 

Förmåga att komma med användbara verktyg för att få verksamheten 

att fungera för barnet. 

Att vi tillsammans hittar ett bra arbetssätt. 

Stöd och hjälp. 

  



 

 
 

7.2 Färdighet och förmåga 

Studenten ska efter avslutat utbildning “visa förmåga att kritiskt och 

självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med 

att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” och “visa förmåga 

att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och 

utveckla verksamhetens lärmiljöer” (SFS 2011:186, s.12).  

 

Respondenterna skattade stöd i arbetet med lärmiljön till 4,5 (figur 1). 

I kommentarerna använder respondenterna återkommande ord och meningar 

om en önskan att få “verktyg” till att kunna möta barn i verksamheten. 

Kommentarerna löd:  

 

...för att underlätta dagen, både för barn och pedagoger. 

Att få hjälp och förslag hur jag ska jobba med barn med olika 

svårigheter.  

Att vi får stöd & hjälp av när vi behöver. 

 

Studenten ska även visa  “visa förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisation-, grupp-, och individnivån”  och “visa fördjupad förmåga att 

vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra”. 

 

Respondenterna skattade att få stöd i upprättande av handlingsplaner och 

pedagogiska utredningar till 4,6 (figur 1), det förstärks av kommentarer: 

 

Att hjälpa, stötta och komma med förslag och idéer för fortsatt 

arbete och utveckling för barnet med speciella behov. 

Tips och idéer på olika inövningssituationer.  

 

  



 

 
 

Vidare i resultatet skattade respondenterna att stöd kring det enskilda barnet 

är en viktig arbetsuppgift för specialpedagogen (4,4), figur 1. 

 

Stöd kring enskilda barn: 

 
Figur 2.( Fråga 8,f. Hur viktig anser du att arbetet med det enskilda barnet är för 

specialpedagogen). 

I kommentarerna funderar respondenterna kring det enskilda barnet så här: 

 

Att hjälpa oss att hitta lösningar och kanske även 

arbetsmetoder som  

  passar barnet och barnets behov. 

Att hen ser barnet utifrån deras förmågor och bedömer 

därefter. 

  Att kunna ge tips och handledning för enskilda fall. 

Att få handledning i hur jag kan bemöta barnet i behov av 

särskilt stöd på bästa sätt. 

Att hen förstår att våra möjligheter att arbeta med barn med 

svårigheter är begränsad pga. hög barnantal. 

Då vi har funderingar kring ett barn. 

 

Samtidigt  finns det ett fåtal kommentarer som efterlyste gemensam 

reflektion om verksamheten på grupp- och organisationsnivå. 

 

Komma med nya infallsvinklar att se på olika  situationer med 

nya och andra ögon. 

Att kunna handleda arbetslaget i hur vi kan hitta strategier för 

att varje barn ska utvecklas utifrån sin förmåga. 

 

 

 



 

 
 

 

Att vara samtalspartner skattades till 4,4 av respondenterna. I kommentarerna 

kommer andra aktörer upp och arbetsuppgifter som till exempel: 

 

Att kunna handleda arbetslaget i hur vi kan hitta strategier för 

att varje barn ska utvecklas utifrån sin förmåga.   

Hjälp hur man kan gå vidare med andra instanser om så 

behövs. Hur man ska möta föräldrar som har det svårt att 

förstå. 

Stöd vid föräldrasamtal vid behov då de kan ställa frågor 

direkt om specialpedagogiska insatser. 

Kontakt med föräldrar 

 

Studenten ska efter avslutat utbildning visa “förmåga att självständigt 

genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever”. 

Respondenterna skattade att leda utvecklingen till 3,6 (Figur 1). 

Leda utvecklingen av de pedagogiska arbetet: 

 
Figur 3. ( 8,e. Hur viktig anser du att arbetet med att leda utveklingen av det pedagogiska 

arbetet är för specialpedagog?) 

 

Från respondenternas svar som kan kopplas till att leda utvecklingen av det 

pedagogiska arbetet finns följande kommentarer: 

 

Att hjälpa, stötta och komma med förslag och idéer för fortsatt arbete 

och utveckling för barnet med speciella behov.  

Att hjälpa oss att hitta lösningar och kanske även arbetsmetod som 

kan passa barnet och barnets behov. 



 

 
 

 

7.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 
I examensordningen (bilaga 1) står det att studenten efter avslutat utbildning 

ska visa “förmåga att inom det specialpedagogiska området göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna”. 

 Det förstärks av att studenten ska efter avslutade studier visa ”självkännedom 

och empatisk förmåga” och betydelsen av samarbete lyfts in med “insikt om 

betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper” (SFS 

2011:186, s.13). 

 

Respondenternas skattade att uppmärksamma de etiska synsätt till 3,6           

(figur 1), vilket var den lägsta resultatet tillsammans med att leda 

utvecklingen av de pedagogiska arbetet. Formulera att det inte fanns 

kommentarer som kunde direkt kopplas till etiska aspekter. 

 

I respondenternas kommentarer framkommer några återkommande tankar om 

specialpedagogens självkännedom och empatiska förmåga: 

Att ha en bra utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Kunskap, erfarenhet och medvetenhet om sitt yrke. 

Att ger möjliga, realistiska problemlösningar. 

Att visa tydliga regler och idéer för pedagoger för barn i 

svårigheter. 

 

20 respondenter tycker att samverkan och lagarbetet är tydlig mellan 

förskolans pedagoger och specialpedagoger, 10 respondenter tycker inte det. 

3 respondenter avstod att svara på frågan.  

Resultatet förstärks av  kommentarer som: 

   Att tillsammans hittar ett bra arbetssätt. 

 Vi som jobbar i arbetslaget i samråd med förskolechefen och  

 specialpedagog. 

Alldeles för sällan med de nya reglerna om när vi får ansöka 

om stöd hos specialpedagog.  

 

I examensordningen (bilaga 2) skrivs det att studenten ska “visa förmåga att 

identifiera etiska aspekter på sin egen forskning och utvecklingsarbete” och 

“visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 

fortlöpande utveckla sin kompetens” 

 

Då utformningen av enkäten gjordes så ansåg vi inte att det gick att skriva 

någon fråga som gick att besvara och mäta mot det målet. Följaktligen så 

fanns det ingen fråga och heller inga svar. 



 

 
 

 

 

7.4 Demokratiuppdrag 

Som ett övergripande resultat om förskolans demokratiuppdrag ställdes 

frågan om en förskola för alla (fråga 15). 

 

 

I Sverige har vi en förskola för alla. Hur väl anser du att det stämmer ? 

 

 

 
Figur 4. ( Fråga 15). 

 

 Kommentarer från enkäten en förskola för alla: 

 

  Skapa en verksamhet att alla får plats och blir sitt bästa jag.  

  Skapa en förskoleverksamhet som är tillgänglig för alla barn. 

Att kunna handleda arbetslaget i hur vi kan hitta strategier för 

att varje barn ska utvecklas utifrån sin förmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

8 Analys   
I analysen kommer vi att använda oss av begreppen jurisdiktion, legitimitet, 

autonomi och rollteorier (Abbott, 1988) då vi analyserar resultatet. Syftet 

med studien har varit att undersöka vilka förväntningar förskolans pedagoger 

har på specialpedagogens yrkesroll i förskolan och hur den överensstämmer 

med examensordningen. Ett ytterligare syfte har varit att ta reda på i vilken 

utsträckning som  begreppet En förskola för alla stämmer enligt 

pedagogernas uppfattningar. Vi har använt oss av en hermeneutiska 

utgångspunkter där forskarens förförståelse används till att tolka studiens 

empiri. 

 

Enligt Rennstam & Wästerfors (2011) är en viktig del i analysfasen att bli 

förtrogen med sitt material. 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. Som hjälp i 

kategoriseringen har vi använt oss av examensordningen. För att förstå och 

tolka resultatet har vi använt oss av tabellmetoden (Scherp, 2004). 

 

8.2 Specialpedagogens roll att förmedla råd som grundar sig 

på vetenskap 

Då respondenterna tillfrågades om de råd som de fick av specialpedagogen 

var baserade på vetenskap så var det en spridning i svaren. Enligt 

professionsteorin så kan detta tyda på en misstro och osäkerhet inför 

specialpedagogens roll. Den osäkerheten kan hos specialpedagogen skapa en 

rollosäkerhet. De formella och informella förväntningarna är kopplade till 

yrkesrollen. Eftersom specialpedagogen saknar stöd för sitt arbete i 

styrdokumenten så kan denna osäkerhet uppstå. Några respondenter skriver i 

kommentarerna att de efterfrågar specialistkompetens. Det kan tolkas till de 

formella förväntningarna som finns på specialpedagogens yrkesroll. 

Respondenternas kommentarer påvisar att specialpedagogens yrkesroll ska 

vara flexibel och att de förväntas ha många viktiga kunskaper. Några som är 

återkommande är teoretisk och praktisk kunskap för att skapa en 

förskoleverksamhet  som är till för alla barn. Beprövade erfarenhet och 

vetenskap ha stor betydelse, det framkommer i respondenternas kommentarer 

som till exempel att specialpedagogen ska komma med användbara verktyg. 



 

 
 

 

8.3 Specialpedagogens formella roll 

Den formella rollen för specialpedagogen märks i att pedagogerna efterfrågar 

specialpedagogen för handledning och stöd kring det enskilda barnet på 

individnivå. Specialpedagogen tillskrivs därmed en expertroll. Hos 

specialpedagogen, som kommer från en utbildning som präglas av ett 

relationellt synsätt, men som efterfrågas ur ett kategoriskt perspektiv, kan det 

skapa en rollkonflikt. Specialpedagogen kan även vända på perspektivet 

genom att möta behoven på individnivå, där mandat finns, till att lyfta det till 

ett relationellt perspektiv. 

 

Många pedagoger i förskolan beskriver att de har svårt att hinna med alla 

uppgifter. I förskollärarens kompetens ingår att differentiera undervisningen 

för alla barn. Då den upplevda tiden inte räcker så sker en rollöverlastning. 

Det kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter som istället läggs på 

specialpedagogen. Det kan även finnas en rolloklarhet hos pedagogerna i 

förskolan om dennes uppdrag att differentiera för alla barn.  En tänkbar 

förklaring kan vara tiden. Pedagogerna uttrycker att tiden är en bristvara.  

 

I examensordningen för specialpedagoger så finns formella uppdrag som inte 

efterfrågas eller som efterfrågas i liten utsträckning, det är till exempel att 

tillföra etiska aspekter. Det skattades relativt lågt i undersökningen. 

Dessutom så gick det inte att finna några kommentarer från respondenterna 

som beskrev de etiska aspekterna. Det är låga förväntningar på att 

specialpedagogen är den som tillför etiska aspekter. Examensordningen i 

verkligheten blir bara använd delvis och specialpedagogen nyttjas inte med 

sin fulla potential. Det kan tyda på en rolloklarhet inför specialpedagogens 

kompetens och bredd inom förskolan. 

 

8.4 Rollosäkerhet på förskolans arena. 

På förskolans arena ska flera professioner samverka. Det innebär att det är 

många olika yrkesroller som utför samma arbetsuppgifter. Det kan leda till att 

det blir konkurrens om arbetsuppgifterna. Om det inte finns tydliga roller så 

kan den skapa rollkonflikter. De formella rollerna behöver då vara tydliga, en 

tänkbar förklaring kan vara att de informella förväntningarna är styrande i 

förskolans verksamhet där det saknas tydliga riktlinjer för specialpedagogen i 

verksamhet  

 

Förskolans pedagoger, i synnerhet förskollärarna, har som yrkesgrupp en 

stark autonomi. De är vana att styra och klara sin egen verksamhet. Då  



 

 
 

eventuellt, en yrkesgrupp med stark autonomi ska möta specialpedagogen på 

förskolan, pedagogernas hemmaarena, finns det risk för samarbetsproblem på 

grund av rollotydlighet.  

Finns det dessutom en rollosäkerhet hos specialpedagogen så försämras 

möjligheten för samverkan. Då specialpedagogens uppdrag inte går att finna i 

styrdokumenten så finns det heller inte juridiskt jurisdiktion (läroplan/ 

skollagen) för specialpedagogen. En annan aspekt på autonomi är att om 

rollerna är tydligt formulerade så kan yrkesgrupperna förstärka varandra. I 

arbetet med att leda den pedagogiska utvecklingen så kolliderar två 

yrkeskategorier. I arbetsbeskrivningen för förskollärarna så ingår att leda den 

pedagogiska utvecklingen. Samma skrivning finns i examensordningen för 

specialpedagogerna. Enligt Abbott (1988) finns då risken för att flera 

yrkeskategorier konkurrerar om samma uppdrag. 

 

8.5 Specialpedagogens roll som tydlig eller otydlig? 

Endast en liten del av kommentarerna handlar om arbete på organisationsnivå 

för specialpedagogerna. Tolkningen av det är att det finns en otydlighet inför 

specialpedagogens uppdrag. Många efterfrågar stöd i arbetet med 

föräldrasamverkan. En tänkbar förklaring kan vara att i den situationen så blir 

rollerna mycket tydliga. Pedagogen och specialpedagogen bildar då ett team 

och samverkar i uppdraget. Vikten på mötet förstärks av specialpedagogens 

legitimitet. En anledning kan vara att legitimiteten för specialpedagogen blir 

starkare då verksamheten samarbetar utanför förskolans arena. Inom 

förskolans arena uppfattar vi Respondenterna lyfter upp tankar om 

specialpedagogens kompetens och att de förväntar sig att den 

yrkesverksamma har en adekvat utbildning och en bred kunskapsbas när det 

gäller arbetsmetoder kring de enskilda barnen, vissa respondenter saknar 

kunskap om olika riktlinjer  som gäller barn i behov av stöd och önskar det av 

specialpedagogen. Vi tolkar att det är oklart för respondenterna hur förskolan 

styrs av styrdokumenten och att verksamheten behöver differentieras till att 

passa alla individer, att legitimiteten för specialpedagogen är svagare i mötet 

med pedagogerna. 

 

 

8.6 Situationsbundet uppdrag 

Specialpedagogens uppdrag är situationsbunden. Beroende på vilket uppdrag 

och vilka personer som är i relation så blir förväntningarna olika. Det råder 

en obalans om jurisdiktionen för specialpedagogens hela uppdrag. Inom vissa 

kompetensområden finns det en stark jurisdiktion inom andra områden verkar 

den saknas.  

 



 

 
 

8.7 En förskola för alla 

Resultatet visade att inte alla pedagoger ansåg att förskolan är en förskola för 

alla. Det kan tolkas som en rollosäkerhet kring uppdraget att alla pedagoger 

ska ansvara för alla barn. Det kan även tolkas som en rollöverlastning, det 

innebär då att pedagogerna inte anser att de räcker till för alla. En anledning 

kan vara att några pedagoger inte delar förskolans värdegrund. 

Det finns respondenter som önskar sig verktyg för att skapa en verksamhet 

för alla barn, där allas kompetens kommer fram. Det går att konstatera att 

både det relationella och kategoriska perspektiven kommer fram i 

respondenternas svar, dock med övervikt av det kategoriska perspektivet. 

 

 

 

 

  



 

 
 

9 Diskussion 
Nedan presenteras diskussionen som avslutas med en sammanfattning. 

Därefter beskrivs specialpedagogiska implikationer och förslag till vidare 

forskning. 

 

Von Ahlefeld Nisser (2014) skriver om specialpedagogens otydliga roll i 

förskolan. Det skapar otydlighet hos pedagogerna i förskolan och hos 

specialpedagogerna själva. Utbildningen för specialpedagoger ger ingen 

legitimation. Jurisdiktionen saknas i yrket. Det får konsekvenser för hur 

uppdraget genomförs och organiseras (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter är inte reglerade (Möllås m fl, 2017). 

Även Skolinspektionen (2018) skriver om avsaknaden av tydliga riktlinjer för 

specialpedagoger och deras yrkesroll i förskolan. 

 

Mycket går in under specialpedagogik som blir ett övergripande begrepp för 

allt möjligt som inte fungerar. Specialpedagogik definieras olika och sägs av 

tradition tolkas att det är den pedagogik som tar över när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till (Nilholm, 2005, Persson, 2013) det medför 

ytterligare otydlighet inför specialpedagogens uppdrag. Vår studie visar att 

specialpedagogerna inte arbetar med hela dess bredd av kunskap. En tolkning 

av det är att pedagogerna saknar kunskap om bredden av specialpedagogens 

kompetens och efterfrågar endast det som är känt. Pedagogerna på förskolan 

förväntar sig mestadels stöd på individnivå. Det stödet  är pedagogerna nöjda 

med och överlag är de även nöjda med samverkan. Det sammanfaller med ett 

av målen för specialpedagoger där studenten ska visa kunskap och förmåga 

för att kunna arbeta självständigt som specialpedagog för barn i behov av 

särskilt stöd, enligt vår studie.  

  

Renblad & Brodin (2014) ställer frågan om förskollärarnas behov av stöd 

från specialpedagogen och om specialpedagogerna behövs i förskolan. 

Studien slår fast att förskollärarna behöver det stödet och att 

specialpedagogen behövs i förskolan. Avsaknaden av en tydlig 

yrkesbeskrivning skapar dock, hos specialpedagogen, en osäkerhet om 

uppdraget så kallad rollosäkerhet. I styrdokumenten framkommer 

specialpedagogisk kompetens men det definieras inte vad det är. 

Specialpedagogen har inget egentligt mandat för sitt yrkesutövande, 

autonomin för specialpedagogen minskar i och med det. Mandatet kan endast 

komma från en skolledare som ytterst bestämmer om vilken roll som 

specialpedagogen ska inta (Möllås m.fl. 2017). Det är inte examensordningen 

som skapar uppdraget för specialpedagogen utan kontexten hen hamnar i. 

Normell (2002) skriver om att specialpedagogen behöver växa in i sin roll, 

visa på kompetens och därmed  måste förtjäna förtroendet från pedagogerna. 



 

 
 

Om förtroendet och mandatet inte finns hos arbetslaget så har 

specialpedagogen ingen möjlighet att agera, jurisdiktionen saknas. Vår studie 

visar att pedagogerna har en hög förväntan på specialpedagogens uppdrag. 

Förväntan är högst då det gäller handledning, verktyg och bollplank för det 

enskilda barnet. Dessa förväntningar kommer ur ett kategoriskt perspektiv då 

de söker stöd på individnivå. 

Förskolans pedagoger och förskolans specialpedagoger arbetar på samma 

arena. Då blir det av vikt att klargöra kunskapsnivåerna hos varandra och 

tydliggöra arbetsuppgifterna. Risken finns annars att tilliten för 

specialpedagogiska kompetensen inte finns vilket ökar risken för 

samarbetsproblem (Abbott, 1988). 

I studien framkommer att 69,7% inte svarar direkt ja på frågan om råden från 

specialpedagogen bottnar i vetenskap. Det blir än mer viktigt att 

specialpedagogen blir tydlig med att förmedla att det är vetenskap som 

arbetet grundar sig på och inte eget tyckande. 

Abbott (1988) skriver om att olika professioner krockar kring de attraktiva 

uppgifterna. I examensordningen för specialpedagoger så står det att leda den 

pedagogiska utvecklingen. I läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (Skolverket, 

2016) står det att förskolläraren leder den pedagogiska utvecklingen. I vår 

studie där pedagogerna blev tillfrågade om hur de skattade uppgiften för 

specialpedagogen att leda den pedagogiska utvecklingen lägst. Det är alltså 

en uppgift som pedagogerna inte har starka förväntningar på medan den 

återfinns i examensordningen för specialpedagoger. En krock mellan 

yrkeskategorier uppstår. Förskollärarna har mandat att leda den pedagogiska 

utvecklingen, detta mandat saknas hos specialpedagogen. Vår uppfattning är  

att specialpedagogen i förskolan ofta själva har en bakgrund som 

förskollärare. Det kan innebära att innan specialpedagogen känner sig trygg i 

den nya yrkesrollen så uppstår en rollkonflikt, vilken av de olika 

yrkesrollerna ska denna axla. Rollerna kan vara motsägelsefulla och svåra att 

förena. En och samma person möter olika förväntningar i sin omgivning.  

Vi tror att det kan finnas en risk i att specialpedagogen inte är beredd att 

släppa alla delar av sin gamla roll. Enligt Abbott (1988) är det då risk för att 

professionerna krockar istället för att samverka. Ett annat sätt att se på 

pedagogisk utveckling är just handledning som ingår i specialpedagogens 

examensordning och som pedagogerna skattar högt som förväntade uppgift. I 

handledningstillfällen, även om det utgår från individnivå, så kan 

specialpedagogen lyfta det till gruppnivå som gagnar hela verksamheten, 

därmed den pedagogisk utveckling. 

Om handledningstillfället skriver von Wright (2002) att i ett relationellt 

perspektiv  är kommunikationen i fokus och det unika i mötet finns inte i oss 

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

utan uppstår i situationen.  



 

 
 

I förskolan är arbetslaget det centrala arbetssättet. Det är i sig en svår uppgift 

då flera yrkeskategorier ska samverka. En stark oro finns hos oss för hur det 

ska fungera i en framtid då allt fler inom förskolan saknar utbildning.  En 

förutsättning för att specialpedagogen ska kunna stödja ett arbetslag är att 

samverkan mellan arbetslag och specialpedagog fungerar. Dessutom är det 

förskolechef/rektor som ytterst är ansvarig för verksamheten. Det blir då 

ytterligare en samverkanspartner. Risken för att samverkan ska haverera ökar 

med antalet inblandade. Det finns ett värde av att tydliggöra allas roller för att 

underlätta samverkan. På organisationsnivå så behövs förutsättningar för att 

alla berörda kan samlas tillsammans. 

Studien visar att pedagogerna har skilda uppfattning om hur samverkan med 

specialpedagogen fungerar. Det ska ses i ljuset av endast 19 respondenter av 

33 träffat en specialpedagog under det senaste läsåret.     

Många specialpedagoger ser sig som en sammanhållande länk, en spindel i 

nätet. Den bilden delas dock inte av skolledare (Renblad & Brodin, 2014) 

Enligt studien förstärks den bilden av vår studie där endast 45,5 % av 

pedagogerna skattade det som en mycket viktig uppgift. 

 

Examensordningen för specialpedagoger ändrades år 2011. Från att arbeta 

med barn till att arbeta för barn (Högskoleverket, 2012). Studien visar tydligt 

att pedagogerna söker stöd för det enskilda barnet. En pedagog uttrycker att 

de vill ha “individuella lösningar och ingen mainstream”. Det tolkar vi som 

att denne inte önskar generella råd eller kunskap. Vår undersökning visar att 

pedagogerna mestadels söker stöd i enskilda fall, det går att se på två olika 

sätt. Ett synsätt  är att barnet är utanför ordinarie verksamhet. Ett annat sätt 

att se det på är att om de får stöd kring det enskilda barnet så utvidgas 

verksamheten och möjliggör en förskola för alla. En uppgift som av 

respondenterna skattades högt är stöd i arbetet med lärmiljöer (Nordin-

Hultman, 2004). Har finns det en möjlighet för specialpedagogen att komma 

in och vidga begreppet lärmiljö för att gälla verksamheten under hela dagen 

för barnet. Inom förskolan är utvecklingspsykologiska perspektivet 

dominerande på lärande, utveckling och identitetsskapande enligt Palla, 

(2011), Lutz, (2009) och Nordin- Hultman (2004), det kan också tolkas som 

en av orsakerna till att pedagogerna söker stöd på individnivå. 

 

På frågan om vi har en förskola för alla (SFS 2010:800) anser bara 63,6% (21 

av 33) pedagoger att vi har en förskola för alla. Siffrorna stämmer med 

Skolinspektionens (2017) rapport om att endast hälften av pedagogerna i 

förskolan var införstådda med innebörden av sitt huvudsakliga uppdrag 

medans en grupp var delvis införstådda och en annan grupp inte alls kunde 

redogöra för sitt. I den gruppen ansåg flera av pedagogerna att barnen hade 

svårt att passa in i verksamheten (Skolinspektionen 2017). En annan studie    



 

 
 

(Lindqvist, Nilholm, Almqvist & Wetso, 2011) visar att det skiljer sig mellan 

olika yrkesgrupper i förskolans uppfattningar om vilka barn det är som är i 

behov av särskilt stöd). I vår studie svarade 12 att de inte, eller delvis, ansåg 

att vi har en förskola för alla. En likvärdig förskola (SFS 2010:800) ska vara 

en kvalitetssäkring för att alla barn får det som de har rätt till i sin utveckling 

och lärande. Precis som Takala m fl (2012) belyser att det behövs mera 

kunskap och diskussion om inkludering för att påverka pedagogernas åsikter 

om inkludering. Ulla Gadler (2011) skriver att för att statens intentioner med 

styrdokumenten (formuleringsarenan) ska genomsyra varje enskild 

förskoleavdelning (realiseringsarenan) så behövs specialpedagogen som en 

garant för det. Specialpedagogen ska tillsammans med förskolechef vara väl 

förtrogen med styrdokumenten. I dag då vi ser att andelen  personal utan 

utbildning ökar i förskolorna  och styrdokumenten ska tolkas genom hela 

styrkedjan till den enskilde pedagogen så blir specialpedagogens uppgift ännu 

mera tydlig för att få en förskola för alla som dessutom är likvärdig. 

En stor del av respondenterna har aldrig träffat en specialpedagog eller inte 

träffat en specialpedagog under det sista läsåret. Det kan påverka 

likvärdigheten i förskolan. 

I en  framtidsvision är en förskola för alla så bred i dess pedagogik så att den 

blir tillgänglig för alla barn. Det förutsätter att pedagogerna får möjlighet till 

en ökad specialpedagogisk kompetens och en beredskap för att arbeta 

förebyggande. Specialpedagogens uppgift kan då bli den som tillför  ny 

forskning. 

En av respondenterna uttryckte angående sin roll i förskolan: 

 

    “viktigt och utvecklande med en levande demokrati i ett minisamhälle” 

 

9.1 Sammanfattning av diskussionen 

Sammanfattningsvis så menar vi att vi fått våra frågeställningar besvarade. Vi 

har fått en tydligare bild av pedagogerna i förskolans förväntningar på 

specialpedagogens yrkesroll. Pedagogerna har höga förväntningar på 

specialpedagogen. Det är primärt på individnivå som de önskar stödet. Det är 

de enskilda barnen som förbryllar och de efterfrågar handledning, bollplank 

och verktyg. Detta utgår från ett kategoriskt synsätt, det är barnet som ska 

passa in i verksamheten. I våra gemensamma slutsatser så funderar vi över 

om det måste vara så? Det måste det nog. Det kan då fungera som en 

ögonöppnare för att komma in i nya tankebanor. Det blir i så fall 

specialpedagogens uppgift att höja diskussionen från det kategoriska 

perspektivet till det relationella. Därmed vidgas normen och kunskapsnivån 

ökar. Det möjliggör att pedagogerna senare har möjlighet att möta nya barn 

med en verksamhet som har en bredare norm. I en sådan process så kan fokus 

flyttas från individen till verksamheten. 



 

 
 

Frågeställningen om pedagogernas förväntningar på specialpedagogens 

uppdrag stämmer med examensordningen för specialpedagogerna är även den 

besvarad. Det stämmer, men bara delvis. Pedagogerna i förskolan har höga 

förväntningar på specialpedagogens uppdrag. Det rör sig primärt om stöd på 

individnivå. Dessutom är de i stort nöjda med samverkan kring detta. 

Specialpedagogerna har dock mer och annan kunskap i sin examensordning. 

Vad som finns i specialpedagogernas examensordning verkar inte vara 

klarlagt för fler än specialpedagogerna själva. Enligt studier (Möllås m.fl, 

2017) så finns det även delade meningar bland specialpedagogerna själva. 

Det verkar osannolikt att pedagoger i förskolan skulle förvänta sig något 

annat än det som de tidigare erfarit. För att möjliggöra en förändring så krävs 

det en tydlig organisation och ett förtydligande om allas uppdrag och ansvar. 

Det omfattar pedagogerna i förskolan, specialpedagogerna men även 

förskolechefer/rektorer. 

 

Den tredje och sista frågeställningen är även den besvarad . Respondenterna 

tillfrågades om de ansåg att vi har en förskola för alla. Endast 22 av 33 

pedagoger ansåg det. Det svaret bekymrar oss. En förskola för alla anser vi 

vara grunden för att vilja förändra både pedagogik och normen i 

verksamheten för att göra den tillgänglig för alla barn. Vi önskar oss en 

likvärdig förskola men befarar att likvärdigheten står på spel då studien visar 

att endast 59,4 % har träffat en specialpedagog under det senaste läsåret. 

12,5% har aldrig träffat någon. Vår förhoppning är det blir en lagstiftning 

som innebär att förskolorna har tillgång till specialpedagoger. Då förmodar vi 

att det kommer att gå att finna specialpedagogens roll i förskolan i 

styrdokumenten och inte bara i examensordningen. Det skulle vara ett rejält 

steg framåt. En av respondenterna uttryckte 

 

Specialpedagogens roll i förskolans verksamhet är oerhört viktig. 

 

9.2 Specialpedagogiska implikationer 

Som specialpedagog i förskolan kan studien användas informativt. 

Pedagogerna i förskolan har höga förväntningar på specialpedagogens 

yrkesroll. Pedagogerna söker stöd på individnivå. Detta anser vi 

specialpedagogerna ska vara medvetna om för att aktivt kunna lyfta det 

kategoriska perspektivet till ett relationellt perspektiv för att vidga och bredda 

både kunskaper och attityder. För att nyttja specialpedagogens kompetens till 

fullo så måste specialpedagogerna kommunicera omfattningen av sina 

kunskaper till förskolans pedagoger och skolledare. Som specialpedagog kan 

det vara ytterst viktigt att ha med sig att bara två av tre pedagoger anser att 



 

 
 

förskolan är en förskola för alla. En viktig specialpedagogisk uppgift kan 

därmed bli att klargöra uppdraget för alla i förskolan. 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning som bedöms både angeläget och relevant är 

att se över en förskola för alla i relation till barnens vistelsetider. För att en 

förskola ska vara just en förskola för alla så måste det finnas förutsättningar 

för det. Om barnen finns där längre tid och personalens tid inte utökas på 

samma sätt så urholkas förskolan. En dålig verksamhet stödjer inte barn i 

behov av stöd utan försämrar förutsättningarna. 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att utvidga begreppet lärmiljö. 

Många förknippar lärmiljöer med den fysiska miljön. Lärmiljön är allt i 

barnens miljö under hela dagen. Barnens ökade psykiska ohälsa beaktas 

sällan i planeringen av förskolans verksamhet. Forskningen kan belysa 

sambandet psykisk ohälsa och utvecklandet av lärmiljöer. 
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Bilaga 1 

Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);  

Omfattning  

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 

90 högskolepoäng.  Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, 

ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande 

äldre examen. 

 

5. Mål SFS 2007:638  

För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga 

som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever 

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

vuxenutbildning.  

 

Examensordningen 2011:186 

 

 Kunskap och förståelse:  

För specialpedagogexamen ska studenten  

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings 

- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 

 – visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.  

 

Färdighet och förmåga: 

 För specialpedagogexamen ska studenten  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer,  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå,  

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra 

åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 



 

 
 

 – visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt 

leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:  

 För specialpedagogexamen ska studenten  

– visa självkännedom och empatisk förmåga,  

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,  

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

 – visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper, och 

 – visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin kompetens.  

 

6. 

Självständigt arbete (examensarbete) För specialpedagogexamen ska 

studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 

arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

 Övrigt: 

I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd. 

För specialpedagogexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

 

https://www.student.liu.se/program/specialpedagogprogrammet-90-hp/for-

programmets-studenter/specialpedagogprogrammet-block-1-

3/1.453806/examensordningSFS2007638.pdf ( 2018-10-21 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.student.liu.se/program/specialpedagogprogrammet-90-hp/for-programmets-studenter/specialpedagogprogrammet-block-1-3/1.453806/examensordningSFS2007638.pdf
https://www.student.liu.se/program/specialpedagogprogrammet-90-hp/for-programmets-studenter/specialpedagogprogrammet-block-1-3/1.453806/examensordningSFS2007638.pdf
https://www.student.liu.se/program/specialpedagogprogrammet-90-hp/for-programmets-studenter/specialpedagogprogrammet-block-1-3/1.453806/examensordningSFS2007638.pdf


 

 
 

Bilaga 2. 

 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


