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Sammanfattning  
Fokus för denna studie har varit att ta reda på vilka arbetsuppgifter fyra specialpedagoger 

verksamma i förskolan och fem specialpedagoger verksamma i skolan anser att de arbetar 

med. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Svaren har analyserats mot vad 

examensordningen föreskriver som arbetsuppgifter för denna yrkeskategori. Tidigare studier 

visar att det finns olika uppfattningar om vad specialpedagogers arbetsuppgifter kan omfatta. 

Över tid har skillnader och likheter mellan yrkesrollerna specialpedagog - speciallärare 

diskuterats och varit relativt oklart. Resultatet i studien redovisas i bakgrundsbeskrivningar 

och även dessa visar att det finns vissa skillnader gällande arbetsuppgifter för 

specialpedagoger verksamma i skolan visavi specialpedagoger verksamma i förskolan. 

Specialpedagoger som var verksamma i förskolan arbetade i högre grad med handledning i 

kontrast till specialpedagogerna i skolan som till stor del arbetade med direktstöd till elever 

något som ligger närmare en speciallärarroll. Resultaten visar att samtliga specialpedagoger 

arbetar utifrån ett individfokus, det vill säga ett kategoriskt perspektiv, där tankar om elevens 

behov ser ut att kvarstå, detta trots en förändrad utbildningsplan där mer fokus lagts på att 

uppmärksamma relationen mellan individ och miljö för att främja stöd i närmiljön. 

 

Nyckelord: arbetsuppgifter, examensordning, förskola, skola, specialpedagoger, uppdrag . 
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Inledning  

Under vår utbildning till specialpedagoger har vi flera gånger sett exempel på hur 

arbetsgivare annonserar ut tjänster på Platsbanken på Arbetsförmedlingen under rubriken 

”Speciallärare/specialpedagog” där arbetsgivaren inte bestämt sig för en av de två 

yrkeskategorierna. I annonsbeskrivningarna efterfrågas inte sällan fördjupade 

ämneskunskaper och undervisning av elever, vilket skulle kunna indikera att arbetsgivaren i 

första hand föreställer sig en anställd med speciallärarfunktion mer än han eller hon 

föreställer sig en specialpedagog. Detta har kommit att föranleda många diskussioner i vår 

studiegrupp med inriktning mot specialpedagogexamen. Vilka förväntningar finns egentligen 

på specialpedagogen i verksamheten? Som snart färdigexaminerade specialpedagoger har vi 

en kunskapsfördjupning inom handledning och skolutveckling, men kommer den att 

efterfrågas på vår blivande arbetsplats? I Skollagen (kap 2, § 25, 2010) står det beskrivet att 

 ”för medicinska, psykologiska, psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

Det framgår inte heller i Skollagen vad i yrkesexamen som avses som den 

specialpedagogiska kompetensen vilket även det kan bidra till den diffusa gränsdragningen 

mellan vad som är en speciallärares uppdrag och vad som är specialpedagogens uppdrag. När 

vi skulle välja fokusområde inför att skriva vårt examensarbete valde vi att fokusera på de 

arbetsuppgifter som några specialpedagoger utför och huruvida dessa stämmer överens med 

examensordning. Delar av textinnehållet i denna studie har använts i en tidigare kursuppgift. I 

detta självständiga arbete i utbildningsprogrammet till specialpedagoger vill vi i den här 

studien fördjupa vår kunskap och kompetens inom specialpedagogens profession och uppgift. 

Vi ämnar ta reda på vilka arbetsuppgifter några specialpedagoger har samt huruvida dessa 

motsvarar rådande examensordning.  

Bakgrund 

Inledningsvis vill vi lyfta fram några dilemman som har relevans för studien och 

specialpedagogers yrkesutövande. Från olika håll i skolorganisationen finns det enligt vår 

erfarenhet uttalade olika förväntningar på vad specialpedagoger i skolan ska ägna sig åt. 
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Utformningen av det specialpedagogiska uppdraget  

“Det är svårt för en specialpedagog att komma och förändra en skolverksamhet som består av 

många delar som strävar åt olika håll” säger forskaren och lärarutbildaren Kerstin Göransson 

i en intervju med Hasse Hedström för lärarförbundets skrift Specialpedagogik (2012, s.2). I 

intervjun beskriver hon att det finns kritik från främst specialpedagoger mot att de inte får 

jobba med det som de är utbildade till. Forskaren Ahlefeldt Nisser (2009) skriver utifrån en 

studie med fokus på specialpedagogers och speciallärares funktioner att specialpedagoger, 

utifrån sina kompetenser, skulle kunna verka som stöd för skolledningen. Detta har även 

framhållits i SOU 1999:63. Ahlefeldt Nisser (2009) menar att vi bör se närmare på hur pass 

stor genomslagskraft detta verkligen har fått.  

  
Är specialpedagogens yrkesutövande sanktionerat av omvärlden? Efterfrågas 

specialpedagogens verksamhet av omvärlden? Vet omvärlden vilken verksamhet den ska 

efterfråga? En yrkesgrupps verksamhet kan bara efterfrågas om dess kunskapsområde är 

erkänt, känt och accepterat (Ahlefeldt Nisser, 2009, s. 56).  

 
Skolledare har ett stort mandat i utformningen av specialpedagogiska resurser skriver 
Heimdahl Mattson (2006) utifrån en studie som tar upp frågor om hur skolledare hanterar det 
specialpedagogiska behovet och sitt uppdrag att leda det pedagogiska arbetet:  

 
En slutsats av undersökningen är att de rektorer som var inriktade på att organisera 

verksamheten i fungerande arbetslag också såg specialpedagogen som en samordnande och 

handledande resurs. Detta bidrog till att man tillsammans, i första hand, försökte finna 

lösningar som inte stängde ute elever från den ordinarie klassen. De skolledare som inte såg 

den enskilde eleven som ett för arbetslaget och skolan gemensamt ansvar, ville gärna att 

specialpedagogen gick in i ”specialundervisningsfunktionen”, ofta som lärare i små 

segregerade grupper inom eller utanför den egna skolan. De förra rektorerna verkade alltså i 

en inkluderande riktning, medan de senare fungerade exkluderande.  

(Heimdahl Mattson, 2006, s.7). 

 
Detta citat beskriver hur rektorers syn på inkludering och därmed även på specialpedagogens 

roll påverkar utformandet av det specialpedagogiska uppdraget. 
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Styrdokument  

Skolverket betonar att förskolan ska vara likvärdig och att “omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan” (Lpfö 98 s.5). 

Vi menar att specialpedagogen här kan vara behjälplig med att kartlägga verksamhetens 

lärmiljö för att den ska bli tillgänglig och inkluderande för det enskilda barnet. Förskolan 

beskrivs i Läroplan för förskolan (LpfÖ 98) som en verksamhet med uppdrag att stimulera 

barns utveckling och lärande utifrån ett helhetsperspektiv på barnets behov och hur barnets 

utveckling och inlärning ska gå hand i hand. “Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (LpfÖ 98, s.5). 

 
Skolverket betonar att grundskolan ska vara likvärdig och undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11) beskrivs verksamheterna ha ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Lgr11 menar att “därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr11, s.6). Av den anledningen är det 

viktigt att skolan ser till att alla i skolan ska “uppmärksamma och stödja elever i behov av 

extra anpassningar eller särskilt stöd” (Lgr11, s.12).  

 

Dessa riktlinjer speglar de uppdrag som definieras och betonas i specialpedagogens 

examensordning som vi i den här studien granskar och återkommer till senare i det 

självständiga arbetet. Först ska vi se på hur utbildningen vuxit fram och hur utbildningen har 

vuxit fram och hur förutsättningarna har beskrivits och motiverats. 

Framväxten av specialpedagogens- och speciallärarens yrkesroll 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) presenterar i sin 

forskningsrapport resultaten av en enkätundersökning med syftet att kartlägga speciallärares 

och specialpedagogers yrkesroller samt uppfattningar kring utbildningen och utbildningens 

relevans. Forskarna menar att det går att urskilja tre olika specialpedagogiska yrkesroller:  

att vara rådgivande och samverkande, att vara undervisande eller att vara undervisande 
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mångsysslare. Vidare menar forskarna att den nya yrkesexamen, med ett fokus på att hantera 

andra roller än den traditionella speciallärarens, inte styrdes av ett behov från skolan eller 

allmänheten utan snarare var ett resultat av en utbildningspolitisk intention som inte har 

förankring i verkliga behov från fältet.  

 

Göransson (m.fl. 2015) skriver att det från 1960 fram till 1990 fanns speciallärarutbildningar 

som hade fokus på funktionsnedsättningar där ett kategoriskt perspektiv speglades. Ett 

kategoriskt perspektiv innebär att insatser för elever utgår ifrån att eleven ska diagnostiseras 

och korrigeras, eleven bär på själva problemet till att han eller hon har svårigheter att ta till 

sig kunskaper. Fokus läggs utifrån detta perspektiv på individens förmåga eller oförmåga och 

inte på till exempel lärmiljöer, ledarskap och lärmaterial. År 1990 ersattes 

speciallärarutbildningen med en specialpedagogutbildning med olika inriktningar såsom 

komplicerad inlärning, syn- eller hörselnedsättning och utvecklingsstörning samt 

specialiseringar inom inriktningarna. Det var möjligt att till exempel välja fördjupning inom 

området tal- och språkstörningar. Utbildningarna innehöll teori om kvalificerade samtal och 

genomförandet av handledningssamtal. 

 

Malmgren Hansens (2002) doktorsavhandling visar på hur svårt och tidskrävande det är att 

realisera de centralt planerade förändringarna som genomfördes 1990 där fokus låg på att 

specialpedagoger skulle arbeta mot pedagoger istället för med direktstöd till barn, utan 

varken resurser eller en central ledning. Doktorsavhandlingen tar upp tretton 

specialpedagogers arbete för att introducera en nya specialpedagogisk verksamhet på den 

aktuella arbetsplatsen. I och med den nya specialpedagogutbildningen som infördes 1990 var 

det många nyutbildade specialpedagoger som hamnade i en situation där utbildningen inte 

motsvarade förväntningarna på arbetsplatsen där arbetsgivaren ansåg att specialpedagogen 

skulle arbeta som de tidigare speciallärarna. Kunskap saknades således hos både lärare och 

rektorer. “Skolornas rop på återgång till det vanliga kan göra den mest ambitiösa pedagog 

knäsvag och uppgiven. Risken är stor att allt förblir vid det vanliga och ingen förändring 

inträffar” (Malmgren Hansen, 2002, s.168). 

 

Göransson (m.fl. 2015) menar att den nya utbildningsplanen (UHÄ, reg nr D1-1452-90) visar 

på ett mera relationellt perspektiv som innebär att samordna insatser, föra samtal och dialoger 
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om förutsättningar, behov och vilka möjligheter som kan skapas i miljön är fokus för 

planering och uppföljning.  “Förutom undervisning fastslås att utbildningen ska förbereda för 

en yrkesroll som rådgivare och handledare. Den ska även förbereda för att initiera, leda och 

genomföra lokala utvecklingsarbeten, det vill säga leda ett förändringsarbete” (Göransson et 

al, 2015, s.7.). År 2001 kom specialpedagogprogrammet att revideras tillsammans med en ny 

examensordning (SFS, 2001:23). Utifrån de nya direktiven i den reviderade 

examensordningen togs specialiseringarna bort och den blev mindre detaljerad än tidigare. 

2007 års examensordning (SFS 2007:638) kom att bli mer styrande än tidigare och 

utbildningen lades nu på avancerad nivå som en anpassning mot Bolognaprocessen 

(samarbetet mellan 47 olika europeiska länder för att bland annat öka likvärdigheten av 

Europas högre utbildningar). I Sverige ledde det till att vi fick en grundnivå och just en 

avancerad nivå på våra högskolor och universitet). År 2007 återinfördes speciallärarexamen 

och i samband med detta kom en ny examensordning (SFS 2011:688) för de respektive 

utbildningarna. Göransson (m.fl. 2015) menar att det finns många likheter mellan dessa två 

examensordningar samt att de har samma övergripande mål. Dock menar forskarna att 

speciallärarexamen har ett större individfokus. Vidare beskriver de skollagens (SFS 

2010:800) relation till de båda specialpedagogiska yrkesrollerna. “Inte heller formuleras en 

specialpedagogisk funktion motsvarande de mål som är fastställda i examensordningen för 

specialpedagog- respektive speciallärarexamen” (Göransson m.fl., 2015, s.8). År 2017 kom 

det en ny examensordning för specialpedagogexamen samt speciallärarexamen (SFS 

2017:1111) (se bilaga 5) De menar att det ofta är svårt för specialpedagoger och speciallärare 

att hävda de olika arbetsområden som deras yrkesexamen omfattas av. Det är således tydligt 

utifrån läsning av forskning inom området, att det finns obalanser mellan examensordning, 

utbildning, uppdrag och professionsutövandet. 

 

Lindqvist (2013) menar att skollagen (SFS 2010:800, 8 kap. 9§) ger ett stort 

tolkningsutrymme till den enskilda skolan och de har möjlighet att besluta som vilka 

barn/elever som ska få särskilt stöd samt hur detta stöd ska utformas. Detta kan resultera i att 

skolan tar beslutet att en segregerad undervisning är det bästa för eleven. 

 

De flesta kommuner anger att specialpedagogerna arbetar merparten av sin arbetstid direkt 

med elever eller elevgrupper och resterande tid med mer övergripande arbetsuppgifter, dvs. 
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ett mindre antal specialpedagoger arbetar enligt den definition som ges i 

examensbeskrivningen från 2007. Vanligtvis arbetar man enligt definitionen från 2000/01, 

men flera kommuner indikerar ett behov av att öka det konsultativa arbetssättet, men bilden är 

splittrad när det gäller på vilka nivåer det företrädesvis kommer att ske (Högskoleverket, 

2012. s.19).  

 

Lindqvist (2013) skriver med hänvisning till en enkätstudie gjord bland olika yrkesgrupper 

verksamma i skolan såsom rektorer, speciallärare, specialpedagoger, samt lärare i förskola, 

grundskola och ämneslärare om dessa gruppers syn på specialpedagogik. Grupperna 

tillfrågades bland annat om vad de ansåg vara orsaken till att barn/elever var i behov av 

särskilt stöd, det var få som svarade att anledningen kunde ligga på en annan nivå än 

individnivån, såsom grupp och lärare. Ungefär hälften av klasslärarna tyckte att undervisning 

i mindre grupper utanför klassrummet var en viktig åtgärd. Cirka hälften av klasslärarna, 

ämneslärarna och assistenterna ansåg att medicinska diagnoser bör vara vägledande för de 

specialpedagogiska resurserna. Av specialpedagogerna var det 22% som var av den åsikten. 

Flera av de tillfrågade yrkesgrupperna menade att specialpedagogen ska bedriva 

specialundervisning på individnivå samt ha handledning. Gruppen som bestod av 

specialpedagoger var den enda som ansåg att specialpedagoger ska ägna sig åt 

organisationsutveckling, det var få i de andra grupperna som höll med om detta. 

Specialpedagogerna menade att insatserna för elever i behov av särskilt stöd i högre grad 

skulle relateras till lärmiljön och att resurser skulle sättas in för att stärka den, snarare än att 

försöka göra förändringar enbart på individnivå. Lindqvist (2013) skriver  

De flesta i alla yrkesgrupper svarade att barnets individuella brister var anledning till 

att barn är i behov av särskilt stöd samtidigt som få svarade att anledningen kunde 

ligga i att vissa grupper/klasser fungerar dåligt eller att vissa lärare har brister” 

(s.181). 

 

Renblad och Brodin (2014) skriver att det ofta finns kommunanställda specialpedagoger som 

arbetar mot flera förskolor. I sin studie frågar de sig vilken roll och funktion 

specialpedagogerna har i förskolan. Resultatet visar att deras viktigaste funktioner är som 

handledare, rådgivare, som bollplank till förskolepersonalen samt att upprätta 

handlingsplaner tillsammans med föräldrarna. Sjömans (2018) doktorsavhandling visar dock 
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att enbart 4% av förskollärarna i studien fick handledning, något som Sjöman (2018) anser 

skulle kunna förändras om specialpedagogerna blev en naturlig del i arbetslagen på förskolan. 

Palla (2011) skriver att specialpedagoger mot förskolan ofta kontaktas när det uppstår 

problem, dock förespråkar hon att specialpedagoger mot förskolan även skulle får möjlighet 

att arbeta förebyggande, för detta krävs dock mandat till detta samt ett färre antal förskolor 

som arbetsplats.  

 

Palla (2011) beskriver i sin doktorsavhandling handledningen av specialpedagoger med 

förskolepersonal. 

 

De specialpedagogiska sammanhangen producerar på så vis bilder av det speciella i strävan 

efter kunskap om och förståelse för det som skiljer ut sig bland barns beteenden. I talet, då 

personalen sökt sig till specialpedagogen för stöd i sitt yrkesutövande, visar sig känslor av 

frustration och förvirring, av oro och bekymmer, av förundran och fascination  

(Palla, 2011. s.87). 

En jämförelse av specialpedagogens- och speciallärarens examensordning  

Med tanke på studiens andra frågeställning, att analysera huruvida specialpedagogernas 

arbetsuppgifter motsvaras av den rådande examensordningen är det relevant att göra en 

jämförelse mellan specialpedagogens och speciallärarens examensordning. Detta utifrån det 

som beskrivs i inledningen om utannonserade tjänster under rubriken 

“Speciallärare/specialpedagog”, där arbetsgivaren inte tycks ha klart för sig om det är en 

specialpedagog eller speciallärare som efterfrågas. En jämförelse förtydligar skillnader och 

likheter mellan de olika examensordningarna och kan bidra till att tydliggöra huruvida 

specialpedagogernas arbetsuppgifter motsvarar rådande examensordning samt om det finns 

arbetsuppgifter som istället motsvarar rådande examensordning för speciallärare. Dessa 

skillnader och likheter förtydligas ytterligare i bilaga 5. Generellt finns det stora likheter 

mellan de rådande examensordningarna för specialpedagoger och speciallärare, men även 

skillnader. Vi avser här övergripande beskriva dessa. En övergripande skillnad är att 

examensordningen för speciallärare uttrycker ett större fokus på barnet/eleven i kontrast till 

examensordningen för specialpedagoger där även andra nivåer såsom organisation beaktas. 

Ytterligare en skillnad är att det i examensordningen för speciallärare finns olika 
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specialiseringar. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till examensordningarna för de 

två utbildningarna som finns i bilaga 1 och 2 (2017:1111).  

 

Specialpedagogutbildningen är en yrkesexamen på avancerad nivå, 90 högskolepoäng, som 

bygger på en förskollärarexamen alternativt en grundskollärarexamen samt yrkeserfarenhet 

inom respektive verksamhet. I examensordningen överlag framgår det att specialpedagogen 

ska inneha kompetens att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att 

utveckla skolans lärmiljöer utifrån ett tillgänglighetsfokus för alla barn/elever. Det 

förebyggande arbetet innebär då att specialpedagogen kartlägger, identifierar och analyserar 

vad i lärmiljön som behöver förebyggas och främjas och på vilket sätt.  

 

Det finns en ovisshet i vad som är speciallärarens uppdrag och vad som är specialpedagogens 

uppdrag. Likheter och skillnader som föreligger mellan respektive examensordning kommer 

nu att lyftas fram i löpande text. För tabeller som visar på likheter och skillnader, se bilaga 1 

och 2.  

Likheter 

I examensordningarna beskrivs de färdigheter och förmågor som specialläraren och 

specialpedagogen ska kunna uppvisa. Gemensamt är förmågan att kritiskt kunna identifiera, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och arbetat med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer. I båda examensordningen uttrycks värderingsförmåga och 

förhållningssätt där studenten ska visa empati, beakta de mänskliga rättigheterna, identifiera 

etiska aspekter, visa insikt om lagarbete och samverkan och kunna identifiera sina behov av 

ytterligare kunskap. Båda yrkesexamina innebär även att kunna visa förmåga att delta i 

arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer. Här nämns att specialpedagogen, såväl som specialläraren, ska kunna visa 

förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter 

samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer. Båda 

yrkesrollerna ska även kunna 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.  
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Den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten samt kunskap om 

funktionsnedsättningar står även beskrivna i den Svenska Författningssamlingen som mål 

som studerande till specialpedagoger. Se tabell 1-2 för en jämförelse mellan de två 

examensordningarna för speciallärare och specialpedagog.  

Skillnader 
Vid en jämförelse av examensordningen för speciallärare gentemot den mot den för 

specialpedagoger så finns skillnader i hur uppdragen är strukturerade i vår Svenska 

Författningssamling (SFS 2017:1111). Specialläraren anges till exempel, till skillnad från 

specialpedagogen, kunna visa kunskap om det valda teoretiska områdets, det vill säga 

inriktningens, vetenskapliga grund. De ska även visa kunskap om barn och elever i behov av 

stöd i ett historiskt perspektiv samt om funktionsnedsättningar inklusive neuropsykiatriska 

svårigheter i förhållande till det teoretiskt valda fokusområdet. För speciallärarexamen ska 

studenten även visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning. Det som 

däremot står i examensordningen för specialpedagogexamen, men som inte står att finna i 

speciallärarexamen, är att specialpedagogen ska kunna visa fördjupad kunskap och förståelse 

inom specialpedagogik. Kunskapen och förståelsen riktas mot att specialläraren ska ha 

fördjupad kunskap om barn och elever utifrån sitt valda fokusområde.  

 

Specialläraren ska, enligt gällande examensordning, visa förmåga att, beroende på vilken 

specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare endast i de frågor 

som rör det aktuella fokusområdet. Detta står inte uttryckt i specialpedagogens 

examensordning. Där anges specialpedagogen istället ha en fördjupad förmåga att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och 

andra berörda. Specialläraren ska vidare visa en fördjupad förmåga att kritiskt och 

självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de 

lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller 

skoldagen. Nämnvärt är att, även om den önskvärda färdigheten och förmågan står beskrivet 

även i specialpedagogens examensordning, så ska de inte enligt denna visa en “fördjupad 

förmåga”, utan där ska de enbart “visa förmåga” att genomföra de pedagogiska utredningarna 

och analysen av svårigheterna. Där specialläraren ska ha ett fokus i på lärmiljöer där 
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barnet/elever får sin undervisning, förläggs utredningsfokus för specialpedagogen att 

analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå. Det som bara står att finna i 

speciallärarens examensordning att denne ska visa fördjupad förmåga till ett individanpassat 

arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Tabellen i bilaga 2 visar på skillnaderna mellan de båda examensordningarna.  

 

Studier kring specialpedagogens uppdrag 

Under rubrikerna Utformningen av det specialpedagogiska uppdraget samt Framväxten av 

specialpedagogens- och speciallärarens yrkesroll presenteras svensk forskning. För att belysa 

att diskussionen kring specialpedagogers arbetsuppgifter har en stor förankring även utanför 

Sverige så väljer vi här att fokusera på internationella studier.  

 

Enligt organisationen European agency for special needs and inclusive education (2018) ska 

alla allmänna engelska skolor ha en kvalificerad lärare som arbetar som SENCO, Special 

Educational Needs Coordinator (specialpedagog). Denne ska ge professionell handledning till 

kollegor samt ha ett nära samarbete med personal och föräldrar. Det faktiska behovet av detta 

kan kopplas till Avramidis och Norwich (2002) litteraturstudie som framhåller att lärares 

attityder mot inkludering, att exempelvis ha en elev med specialpedagogiska behov, skulle 

öka med rätt stöd. De menar att det behövs yttre stödsystem såsom stödteam och individuell 

vägledning till lärare gällande elevers specialpedagogiska behov.  

 

MacKenzie (2007) beskriver utifrån sin forskning att flera brittiska SENCOS, angav att den 

största anledning till att jobba som SENCO var, enligt studien, att göra skillnad. Deltagarna i 

studien beskriver sin arbetssituation som väldigt stressig med få möjligheter till rast. Några av 

deltagarna använde metaforen jonglörer för att beskriva arbetets komplexitet och dess 

känslomässigt krävande natur. Vidare menar MacKenzie (2007) att de SENCOs som deltog i 

denna studie förmedlade att deras roll missuppfattades av andra lärare, exempelvis förväntas 

de vara experter inom alla former av funktionsnedsättningar och att de riskerar att få skulden 

om barnen inte gör framsteg. Det uttrycktes även att det var för mycket dokumentation. 

Några menade att de kände sig isolerade i sitt arbete som SENCOs på de allmänna skolorna. 

Trots många negativa känslor var det flera som beskrev att de älskade sitt jobb och att 
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omsorgsdelen (caring) och den moderliga (maternal) delen var viktig, att de själva var 

kvinnor och hade moderliga kvaliteter gjorde att flera ansåg sig som extra lämpliga för 

arbetet. Att arbetet upplevdes som berikande och givande framkom också. Burton och 

Goodman (2011) skriver att specialpedagogers roll sedan 1994, då det blev obligatoriskt för 

varje skola att ha tillgång till en specialpedagog, har genomgått många förändringar. I början 

av 2000-talet gjordes en ansträngning för att göra specialpedagogerna till en del av skolans 

ledning. Hur detta sedan har fungerat i praktiken varierar. Burton och Goodmans (2011) 

studie visar att specialpedagoger och annan stödpersonal inte kände sig uppskattade samt att 

de upplevde att de hade en lägre status än de undervisande lärarna. Specialpedagogernas 

uppfattning var att elevernas svårigheter till stor del grundade sig i en instabil och 

problematisk bakgrund vilket gjorde att man ansåg att dessa elever behöver en vårdande 

skolmiljö där de kan känna sig trygga. Studien beskriver att specialpedagogerna och 

stödpersonalen tycks ha en holistisk syn på elevernas välmående, man fokuserar inte enbart 

på att eleverna ska uppnå läroplanens mål utan man vill även vara en vuxen som eleverna kan 

lita på och vända sig till. Det fanns även exempel på deltagare som besökte elevernas 

idrottsträning på sin egen fritid (Burton & Goodmans, 2011).  

  

“Council for disabled children” är en organisation skapad av den engelska regeringen 1970 

bestående av experter inom funktionsnedsättningar. Detta var innan inkluderingsbegreppet 

var vedertaget. Idag har de en framträdande roll som vägledare och rådgivare i 

specialpedagogiska frågor på uppdrag av nämnda regering. Angående det specialpedagogiska 

uppdraget (Section 6, p.1) betonar de att rollen som SENCO innebär att säkerställa att alla i 

verksamheten är införstådda i sitt ansvar kring barn/elever i behov av särskilt stöd och i hur 

de ska identifiera vilka som är i behov av det stödet och bemötandet av densamma. De ska 

även rådgöra och stötta kollegor och försäkra sig om att verksamheten har ett nära samarbete 

med vårdnadshavarna till barn/elever i behov av särskilt stöd samt att deras erfarenheter och 

kunskap tas tillvara och att samarbeta med externa aktörer.  

 

Ytterligare en engelsk studie lyfter specialpedagogens uppdrag (Tissot, 2013). Den studien 

visar på styrdokument som lyfter fram specialpedagogen som den tydliga ledaren i 

verksamheten som ofta är delaktig i en ledningsgrupp. Specialpedagogen ska enligt dessa 

styrdokument vägleda och handleda i specialpedagogiska frågor, en verklighet som 
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respondenterna i intervjun inte kände igen sig i. Få av dem arbetade heltid och de flesta hade 

endast en arbetsdag avsatt till specialpedagogiska uppgifter. Därutöver lades den mesta av 

tiden på administration av olika slag. 

 

Skrtic, Sailor och Gee (1996) är kritiska till förekomsten av specialundervisning utanför 

klassrummet.  

Like advocates of school restructuring, they argue that educational equity requires a 

restructured system of education, one that eliminates categorical special needs 

programs by eliminating the historical distinction between general and special 

education” (Skrtic, Sailor och Gee, 1996, p.5).  

 

Forskarna menar att en demokratisk och inkluderande skola inte kan ha två lärarsystem med 

olika expertis. Man efterlyser en adhokratiskt styrd skola istället för en byråkratisk. Detta 

innebär ett fokus på självorganisation och egna initiativ i kontrast till en skola som styrs 

utefter definierade regler och hierarki. Nilholm (2018) menar att Skrtic var en av de första att 

kritisera de delar av specialpedagogiken som innebär segregering och stämpling. 

 

Agaliotis och Kalyva (2011) skriver om grekiska lärares och speciallärares syn på SENCOs 

roll. Enligt rådande dokument gällande utbildningspolicy i det grekiska utbildningsväsendet 

så har inkludering en framträdande roll, dock efterlevs inte detta i skolans praktik. Ofta 

används exkluderande lösningar med hänvisning till avsaknad av tid, kunskap, höga 

läroplanskrav samt för att inte riskera att de andra barnens kunskapsinhämtning hämmas. 

SENCOs har inte officiellt introducerats i Grekland men det finns stödlärare som jobbar 

enskilt med elever eller i klassrummet. Dessa stödlärare förväntas även att bidra med sina 

kunskaper och åsikter till lärare och rektor. Studien visade att lärare tyckte att 

stödundervisning för elever bör vara den viktigaste delen i SENCOs roll.  Agaliotis och 

Kalyva (2011) tror att detta kan bero på förekomsten av resursrumslärare i Grekland, där ett 

mindre antal elever undervisas, och att denna yrkesgrupps roll kopplas ihop med SENCOs. 

 

I Poon-McBrayers (2012) studie har fyra vanliga arbetsförhållanden bland SENCOs i Hong 

Kong kunnat urskiljas genom intervjuer: auktoritetsbrist, tung arbetsbörda, bristande 

personligt stöd och dåligt förberedda lärare. Poon-McBrayer (2012) skriver att brittiska 
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SENCOs, efter tre års arbete, upplevde att skolans ledning såg dem som viktiga rådgivare 

gällande specialpedagogiska frågor samt att deras status bland kollegor hade ökat. Som en 

jämförelse till detta upplevde SENCOs i Hong Kong inte denna förändring efter tre år i 

arbetet. I Hong Kong finns det intentioner att från utbildningspolitiskt håll öka SENCOs 

status genom att biträdande rektorer även ska ha rollen som SENCOs, detta fungerar dock 

dåligt i praktiken och har bland annat att göra med Hong Kongs auktoritetstraditioner.  

Liknande studier i Finland ger indikationerna på att specialpedagogerna (de utbildade 

speciallärarna som även har i uppdrag att handleda) även där har ett diffust uppdrag. 

Forskarna Takala, Pirtiimaa och Törmänen (2009) visar i en studie att det specialpedagogiska 

uppdraget i Finland till övervägande del bestod av undervisning, men även av rådgivning 

gällande praktiska frågor och arbete av administrativ art. I studien framgick det att 

specialpedagogerna själva efterfrågade möjligheten att handleda i pedagogiska frågor samt att 

samverka med övriga kollegor inom den pedagogiska verksamheten.  

Teoretisk referensram  

Vi som genomför denna studie kommer från olika delar av utbildningsväsendet. Maria är 

utbildad förskollärare samt fritidspedagog och lärare för grundskolan år 1-6 med 

specialisering religion och historia samt “Barn och lärande” som inriktning. Maria har varit 

yrkesverksam i olika storstadsförorter inom förskolan i tolv år och har innan det arbetat en 

kort period inom skolan som klasslärare. Annimoure är utbildad grundskollärare 1-7 med 

inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen och har arbetat som klasslärare i 

grundskolan i 13 år. Hon har även en magisterexamen i skol- och kvalitetsutveckling och 

studerat C-nivå i psykologi. Utifrån vår pedagogiska grundsyn ser vi barn/elever som aktiva 

och med en vilja att lära. Samtidigt är vi medvetna och om att många barn och elever behöver 

stöd i att hitta motivation och struktur i sitt lärande, och kanske inte heller att viljan att lära 

kanaliseras till det vi vuxna inom skolan och förskolan ämnar leda barnen mot.  

 

Inlärning kan ofta bygga på barnens intressen och initiativ, men vi menar också att det är 

pedagogernas ansvar att vidga deras vyer, inspirera och visa en del av allt spännande som de 

har kvar att upptäcka. Vidare tänker vi oss att barn och elever bör få stöd i sin inlärning 

genom att den vuxne visar på var man befinner sig, vart man ska och hur vi ska nå dit. 

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver detta som “kommunicerad syftes- och 
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målrelatering” (2012, s.261). Författarna beskriver att en god undervisning alltid bör ha en 

tydlig riktning. Synen på undervisning grundar sig i att vi lär tillsammans och att språket är 

centralt för den sociala utvecklingen. Vi är inspirerade av Vygotskys syn på lärande och som 

sker genom socialt utbyte och goda relationer. Som specialpedagoger ska vi som vi ser det 

beakta begreppet proximal utvecklingszon, (Vygotsky, 2001). Läraren eller specialpedagogen 

har uppdraget att läsa av elevers behov och förutsättningar och inrätta stöd för lärande för 

elever, den vuxne visar vägen genom aktivitet eller leder arbetet för att inrätta en miljö som 

stimulerar elevers lärande. Vygotsky menade att sampel är lärande och lärande är samspel. 

Dock ställer vi oss kritiska till fenomenet att enbart se läraren som vägledare för eleven eller 

att barnet, vi tror på en varierad inlärningssituation där den undervisande läraren dels låter 

barnen upptäcka och experimentera men även delar med sig av sin värdefulla kunskap. Det 

var också så som Vygotsky såg lärandet, det lekfulla lärandet i utbyte med andra gav barnet 

nya insikter. 

Systemteoretiskt perspektiv  

Inom systemteorin tas hela systemet i beaktande. Systemteorins grundläggande begrepp är 

nivåer, ett stort fokus läggs på samspelet mellan omvärld och individ (Öquist, 2008).  Ju fler 

nivåer vi kan beakta, desto fler möjligheter har vi att stödja det enskilda barnet. De olika 

nivåerna brukar på ett grundläggande plan omfatta individ, grupp och organisation. Detta 

resonemang leder oss in på att vi även har ett systemteoretiskt sätt att se på lärande och 

utbildning. Bronfenbrenner beskriver “the ecological environment is conceived as a set of 

nested structures, each inside the next, like a set of Russian dolls” (1979, s.3). Denna målande 

beskrivning stämmer väl överens med våra tankar om olika nivåer till exempel mellan hem 

och skola och inom ett skolsystem. Relationer mellan människor och hur olika professioner 

ges eller tar möjligheter att verka i samspel påverkar de insatser som faktiskt kommer till 

stånd. Förväntningar på varandras inspel och kompetenser påverkar arbetslag, grupper och 

elevers möjligheter att utvecklas och lära i en skolmiljö. Det är ett komplicerat och komplext 

samspel som ska hanteras och många faktorer påverkar vad som blir nyttan av dessa utbyten 

och relationer.  
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Relationellt perspektiv 

Vi som genomför den här studien har till stor del ett relationellt tänkande kring utbildning 

och lärande. Vi har båda sett hur barns/elevers lärande och välmående i förskola och skola 

påverkas av relationella aspekter på olika nivåer. Palla (2011) beskriver det relationella 

perspektivet på följande sätt 

             Viktigt om man ansluter sig till detta synsätt blir då det som händer i samspelet och 

förhållandet mellan olika aktörer. Benämningen i det relationella perspektivet är barn/elever i 

svårigheter, istället för barn/elever med svårigheter (s.10) 

Enligt vår erfarenhet kan ett barn/elev uppfattas som välfungerande i en viss kontext för att 

befinna sig i svårigheter eller uppfattas ha svårigheter i en annan kontext. Dock anser vi inte 

att den enskilda individens personliga förutsättningar är att förringa. Vi menar att vi bör ställa 

oss frågan “vad händer när den här individen möter skolan/förskolan?”. Heimdahl Mattson 

skriver, med hänvisning till en rad författare som diskuterar frågan kompensatoriskt visavi 

det relationella förhållningssättet “Vi anser dock att det inte går att förstå de mekanismer som 

skapar exkludering och diskriminering utan att studera det ömsesidiga samspel där 

människan förutsätts påverka omgivningen och omgivningen påverkar människan” (2006, 

s.11). Dessa tankar stämmer väl överens med vår uppfattning och synsätt på att hantera ett 

specialpedagogiskt uppdrag i praktiken. Många olika faktorer påverkar elevers förutsättningar 

att lyckas i skolan och vilket stöd som erbjuds i skolan. Specialpedagogens funktion behöver 

granskas och även specialpedagogens möjligheter att verka i sin profession i skolan med 

utgångspunkt i uppdrag och det ansvar som följer med det. 

Syfte och frågeställningar 

 

Efter genomgång av tidigare forskning och studier som belyst hur specialpedagogens 

arbetsuppgifter tidigare har sett ut vill vi undersöka vilka specialpedagogens arbetsuppgifter 

är idag.  

Studiens syfte är att belysa och analysera några verksamma specialpedagogers 

arbetsuppgifter och även jämföra dessa med rådande examensordning. 
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Metod 
I det här avsnittet ska studiens metod presenteras. Först beskrivs val av datainsamlingsmetod 

och motiv till denna, sedan upplägg och genomförande, urval och etiska överväganden, sist 

vilka kvaliteter som behöver beaktas för att säkerställa studiens tillförlitlighet och validitet. 

Val av metod 

Studien är kvalitativ, Backman (2016) menar att inom den kvalitativa forskningen frågar man 

sig inte hur den objektiva verkligheten ser ut, istället ligger fokus på hur människor formar 

och tolkar den egna verkligheten. Denscombe (2016) anser att kvalitativa studier passar bra i 

studier som omfattar komplexa situationer med social karaktär. Creswell (2013) skriver att 

den kvalitativa forskningen utgår från en holistisk ansats där forskaren ämnar beskriva den 

komplexa bilden av ett problem samt hur olika faktorer påverkas av varandra. 

 

Vi ska här kort redovisa hur studier med liknande frågeställningar har genomförts. 

Rosen-Webb (2011) frågar sig i sin studie hur specialpedagoger formar sin yrkesroll och hur 

karriärvägen har sett ut för nio olika specialpedagoger i England. Semistrukturerade 

intervjuer har använts, som ett komplement till detta har Diamond Nine activities genomförts. 

Tanken med detta komplement är att deltagarna ska se mönster i sina val av olika påståenden. 

Deltagarna fick sedan möjlighet att återkoppla och validera samt delta i ytterligare en intervju 

för vidare reflektion. Grundad teori användes för att koda de första intervjuerna. Under 

kodningen av de tre första intervjuerna uppkom fyrtiotvå kategorier som sedan användes för 

kodningen av efterföljande intervjuer. Utifrån dessa kunde sedan fem olika kluster urskiljas. 

Presentationen av data har sedan organiserats i olika sektioner angående SENCOs identitet 

värderingar kring yrkesrollen.  

Cowne (2005) presenterar resultaten av en undersökning om i vilka organisatoriska kontexter 

specialpedagoger jobbar. Cowne använde sig av enkätdata som samlades in under en period 

av tre år. Även fokusgrupper från fyra stadsdelar i London användes för att undersöka 

specialpedagogers syn kring det bestående samt det föränderliga inom yrkesrollen som 

specialpedagog. Ledare inom den lokala utbildningen i samma stadsdelar intervjuades kring 

hur specialpedagoger samt de skolor de var verksamma i erbjöds stöd. Utifrån de olika 

frågeställningarna presenterades sedan undersökningens svar under olika rubriker. 
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Syftet med vår studies kvalitativa ansats var att belysa och analysera några verksamma 

specialpedagogers arbetsuppgifter och även jämföra dessa med rådande examensordning. 

Valet av att använda kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som sedan presenteras med 

hjälp av fallbeskrivningar grundades i att vi ansåg att det utifrån studiens omfattning och 

syfte kunde resultera i ett intressant material som genom en efterföljande analys kan ge svar 

på våra frågeställningar. Utifrån intervjuerna hoppades vi kunna få deltagarna att reflektera 

kring sina arbetsuppgifter. Under intervjuerna ställde vi tre huvudfrågor. Frågan som 

handlade om deltagarnas arbetsuppgifter hade även ett antal följdfrågor som kunde ställas vid 

behov av att utveckla svaren kring arbetsuppgifterna. Några av delarna ur examensordningen 

för specialpedagogexamen valde vi att inte ta med som områden i denna studie då vi anser att 

vissa delar ter sig alltför svåra att genom intervjuer fånga upp. Som exempel på något som är 

svårt att mäta enligt oss är “visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik” 

samt “visa självkännedom och empatisk förmåga”. 

  

Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats. I en fenomenografisk studie vill 

forskaren ta reda på deltagarnas uppfattning kring ett fenomen, genom frågor vill man 

komma åt personens uppfattning av fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuerna 

inspirerades av Öquists (2008) beskrivning av den systemiska intervjun. Frågorna är till stor 

del öppna, cirkulära och har en reflekterande karaktär. 

 

Målsättningen inför vår datainsamling var att få till åtta semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger i grundskolan eller förskolan för denna studie. En alternativ 

insamlingsmetod hade varit att följa några specialpedagoger under deras arbete. Detta hade 

gett oss fördelen av att vi även hade fått syn på vad specialpedagogerna gör och inte enbart 

vad de säger att de gör. Efter olika överväganden kom vi fram till att denna väg till 

materialinsamling skulle innebära fler etiska hinder. Godkännande från elever och deras 

vårdnadshavare samt annan personal kring barnet skulle krävas. Det skulle kunna ha blivit 

komplicerat om vi hade fått tillträde till enbart vissa delar av specialpedagogens 

arbetsuppgifter. En specialpedagog rör sig under många känsliga och ofta oplanerade arenor 

och situationer. Utifrån detta valde vi att istället använda oss av intervjuer som material för 

vår studie och intervjuerna ska presenteras som fall. Med det avser vi presentera 
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bakgrundsinformation om studiens olika deltagare såsom deras utbildning, erfarenhet, 

placering samt information om huvudsakligt arbetsområde.  

Genomförande 

Datainsamlingen inleddes med att deltagarna kontaktades först via telefon eller genom en 

personlig kontakt och sedan sändes informationsbrev ut. I det informationsbrevet framgick 

studiens syfte, upplägg och genomförande, etiska aspekter togs upp såsom deltagarnas 

anonymitet, rätten att de när som helst skulle kunna avbryta intervjun och vad materialet 

skulle användas till. Intervjuerna inleddes sedan med att situationen definierades som syfte, 

tidsram samt att intervjun kommer spelas in, Kvale Brinkman (2014) anser att de här ramarna 

bör inleda en intervju. Information rörande etiska principer, vilka även skrevs i missivbrevet 

(bilaga 4), gicks sedan igenom, punkter som enligt Creswell (2013), bör ingå i 

forskningsintervjuer. Vidare menar nämnda författare att det under intervjuer är av stor vikt 

att följa en god intervjuprocedur, det vill säga att intervjuaren bör hålla sig inom de ramar 

som har redovisats för deltagaren, exempelvis att använda frågeguiden, avsluta intervjun 

inom tidsramen samt att fokusera på att vara en god lyssnare. Dessa riktlinjer använde vi oss 

av under intervjuerna för att öka likvärdigheten av det insamlade materialet. (För frågeguide 

se bilaga 3.) 

Urvalsgrupp 

Vårt mål gällande urval var att studien skulle bestå dels av specialpedagoger som var 

verksamma inom förskolan samt specialpedagoger som var verksamma inom grundskolans 

årskurs 1. Detta för att få en variation och för att eventuellt kunna urskilja olika mönster i 

svaren beroende på verksamhetsområde. Deltagarna var verksamma i kranskommuner till en 

större stad eller i mindre kommuner i Mellansverige. Av deltagarna var det åtta som hade en 

specialpedagogexamen och en som under studiens gång skrev sin masteruppsats men som 

hade varit yrkesverksam som specialpedagog i några år. Bortsett från nämnd spridning 

påverkas studiens form av uppgiftens begränsning i tid och omfång, vilket alltså innebär att 

studien präglas av ett bekvämlighetsurval.  
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Analysförfarande  

Intervjuerna bygger på specialpedagogernas egna uppfattningar om vad de har för 

arbetsuppgifter och hur mycket tid som läggs på dessa. Analysen inspireras till stor del av den 

fenomenografiska analysmodell som Dahlgren och Johansson (2009) beskriver. Först 

transkriberas intervjuerna. Sedan läser vi igenom materialet upprepade gånger för att vi ska 

känna oss förtrogna med innehållet. Relevanta passager lyfts, utifrån studiens 

frågeställningar, ut. Likheter och skillnader mellan utsagorna jämförs och passagerna 

grupperas och sorteras in i olika beskrivningskategorier. Varje intervju presenteras först som 

en fallbeskrivning och sedan presenteras beskrivningskategorierna med hjälp av olika 

rubriker. Dessa utgör tillsammans med fallbeskrivningarna studiens analysmaterial som 

besvarar studiens frågeställningar. 

Etiska överväganden 

En etisk aspekt rörande forskningsintervjuer som metod är det faktum att det finns en 

maktasymmetri i intervjuerna såsom att maktrelationen är asymmetrisk, intervjun kan ta form 

av en utfrågning och/eller att forskaren vill få tillgång till vissa svar, att forskaren använder 

sig av en manipulativ dialog samt att forskaren har ett tolkningsmonopol (Kvale och 

Brinkman, 2014). En medvetenhet hos forskaren och en förståelse av hur både intervjuaren 

och intervjupersonen påverkas av rådande kontext är viktigt att beakta, något som vi hade 

med oss när vi gick in i arbetet med studien. Utifrån de etiska frågorna som uppstår vid 

intervjuforskningens olika stadier har vi särskilt beaktat Kvale och Brinkmans (2014) etiska 

frågor avseende samtycket och den säkrade konfidentialiteten, samt ta hänsyn till att 

intervjupersonen kan känna sig stressad och få en förändrad uppfattning om sin egen 

yrkesroll under intervjuerna. Vidare har vi i studien tagit hänsyn till konfidentialiteten vid 

utskrifter och hanteringen av data genom att ha minimerat risken för att obehöriga ska 

komma åt materialet under analysprocessen. Det innebär att alla namn är fingerade och att 

namn på skolor och orter inte namnges.  

 

Creswell (2013) skriver att forskaren under intervjun ska fokusera på att vara en god lyssnare 

snarare än att själv prata mycket. Vår tanke var att vi genom att vara goda lyssnare under 
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intervjuerna även skulle bidra till att maktasymmetrier utjämnas något då risken för 

exempelvis manipulation minskar. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det av stor vikt att 

forskaren anger vilka förutsättningar som ligger till grund för slutsatserna och vilka 

begränsningar och tillämpningsområden dessa slutsatser har. Det här var faktorer som vi 

behövde beakta under vårt arbete med bearbetning av material. Kvale och Brinkman (2014) 

betonar på samma sätt “forskarens etiska skyldighet att redovisa kunskap som är säkrad och 

verifierad så långt det är möjligt.” Studien tar hänsyn till dessa aspekter i analysen. Forskarna 

Göransson och Nilholm (2009) lyfter fram fenomenet smygrepresentativitet, när urvalet 

felaktigt sägs representera en grupp som är större än exempelvis antalet deltagare som 

materialet bygger på. Utifrån detta kommer vi under rapportskrivandet noga beakta och 

betona det faktiska antalet intervjuer och enkätunderlag som studien omfattas av. Således gör 

denna undersökning inte anspråk på att vara av mer omfattande och allmängiltig karaktär, 

utan fokuserar mer specifikt på att det är just nio utvalda specialpedagogers personliga 

uppfattningar som beskrivs i resultatet och diskuteras.  

Tillförlitlighet  

Fejes och Thornberg (2015) menar att kvalitativa studier kan anses ha en låg 

generaliserbarhet eftersom materialet utgår från ett visst sammanhang vid en specifik 

tidpunkt. Vidare beskriver nämnda författare om användbarheten i kvalitativa studier 

“Användbarheten ligger då i hur läsaren tolkar resultatet och relaterar det till sin egen eller 

andras situation” Fejes och Thornberg (2015, s.274). Vi tänker här att användbarheten av de 

data och resultat som studien ger kan vara hög även om generaliserbarheten är låg, det vill 

säga att studien är av liten omfattning. Urvalsgruppen för denna studie består av nio 

deltagare. Specialpedagoger från både förskolan samt skolans tidigare år finns representerade 

men i övrigt har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Ett representativt urval samt ett 

större antal deltagare hade gett studien en större trovärdighet men utifrån studiens 

begränsningar gjordes istället ett bekvämlighetsurval med nio deltagare.  

 

Studiens mål är att hela tiden vara transparent i redovisning av tillvägagångssätt samt 

bearbetning av material. I våra kvalitativa intervjuer baserade vi frågorna utifrån de olika 
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begreppsområden som nämns i vår examensordning och som därtill är vår frågeställning i 

studien. Vi menar därför att studien därmed borde ha god validitetet.  

Studien har inte innefattat deltagarkontroll, det vill säga att deltagarna i studien haft möjlighet 

att i efterhand själva läsa igenom och validera intervjuerna. Under intervjuernas gång har vi i 

stor uträckning försökt att spegla det deltagarna säger och ställa frågor för att tydliggöra vad 

de menar. Vi tänker oss att resultaten i denna studie kommer att vara tillämpbara för lärosäten 

som innehar specialpedagogiska utbildningar samt yrkesutövande specialpedagoger. Studiens 

reliabilitet påverkas av bland annat kvaliteten på vår tekniska utrustning. Där har vi använt 

oss av tillgänglig inspelningsfunktion på mobiltelefon och I-pad. Ljudupptagningen har, av 

oss, ansetts haft en god kvalitet och lämpat sig väl för transkriberingen. I övrigt kan studiens 

pålitlighet ha kommit att påverkas av vår begränsade vana att genomföra kvalitativa 

intervjuer samt att datainsamling och analys kan ha påverkats av vår egen förförståelse och 

erfarenheter inom valda område. 

 

Fördelning av arbetsinsats i skrivandet 

Inledning samt bakgrund med underrubriker har skrivits gemensamt. Metoddelen har Maria 

skrivit. Del 1 i resultatdelen har skrivits gemensamt, de egna fallen skrevs av respektive 

person, Annimoure skrev del 2, del 3 skrevs gemensamt. Texten under rubriken Diskussion 

skrevs gemensamt, metoddiskussionen samt resultatdiskussionen skrevs av Maria, 

Avslutande reflektioner skrevs gemensamt. Gemensamma diskussioner har förts genom hela 

skrivprocessen och texten som helhet ansvarar vi båda för.  

Resultat 
Här presenteras resultat och analys från de nio genomförda intervjuerna. Den första delen i 

studiens syfte, att ta reda på vilka arbetsuppgifter de beskriver att de har, tas upp under 

resultatdel 1.  De olika specialpedagogerna presenteras med bakgrund och arbetsuppgifter i 

nio olika bakgrundsbeskrivningar som tar upp utbildning, arbetsbeskrivning, arbetsuppgifter 

och verksamhet som respektive specialpedagog befinner sig i. I respektive fall ger vi en kort 

beskrivning av bakgrundsfaktorer. I dessa presentationer ingår citat från deltagarna som vi 

valt att ha med eftersom vi upplever dem som signifikanta för de olika deltagarnas 
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uttalanden. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ska intervjucitat ge den som läser en 

uppfattning av intervjuns innehåll vilket vi har försökt att beakta. Under resultatdel 2 följer en 

rad sammanställningar av data som berör den första delen i studiens syfte, vilka 

arbetsuppgifter de beskriver att de har idag. Den andra delen av studiens syfte, hur dessa 

arbetsuppgifter motsvaras av den rådande examensordningen behandlas under resultatdel 3. 

 

Denna studies material består av nio intervjuer med specialpedagoger. Som analysredskap har 

vi inspirerats av den fenomenografiska modell som Dahlgren och Johansson (2009) 

beskriver. Målet har varit att urskilja olika mönster i respondenternas berättelser kring sina 

arbetsuppgifter och att sedan sortera in dessa i olika kategorier kopplade till 

examensordningen samt andra kategorier som har framkommit under genomläsningen av 

materialet (beskrivningar av dessa kategorier presenteras med olika rubriker under del 2 i 

studiens resultatdel.) Första steget i denna modell är att bekanta sig med studiens material 

genom upprepad genomläsning av det transkriberade materialet. De olika deltagarnas 

bakgrund och erfarenhet presenteras översiktligt i del 1 nedan för en mer lättillgänglig 

läsning. I nästa steg påbörjas analysen enligt Dahlgren och Johansson (2009). Här skiljs 

betydelsefulla uttalanden ut. Det tredje steget är att göra en jämförelse av materialet såsom 

skillnader och likheter i de olika uttalandena. I steg fyra grupperas de olika uttalandena för att 

sedan artikuleras i steg fem, det vill säga att likheterna i de olika kategorierna står i fokus. 

Efter detta är det dags att namnge kategorierna. Dock var några av kategoriernas namn redan 

bestämda innan intervjuerna genomfördes då studien ämnade att undersöka huruvida 

specialpedagogernas arbetsuppgifter motsvarar den rådande examensordningen. Dessa steg 

beskrivs av oss närmare under del 2. Det sjunde steget är att konstatera de olika passagerna 

mot varandra, resultatet blir ofta ett färre antal kategorier. Detta har vi gjort i del 3 där vi 

sammanfattar de likheter och skillnader i uppdrag och förväntningar som specialpedagogerna 

i vår studie uppger att de har.  

Del 1 - Bakgrundsbeskrivning 1-9 

 

De olika deltagarnas bakgrund, utbildning, erfarenhet, förståelse  med mera presenteras 

översiktligt i del 1 nedan. Genom att varje deltagare presenteras med en 

bakgrundsbeskrivning blir helheten kring de olika deltagarnas arbetssituation mer överskådlig 
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och tillgänglig. Tanken med dessa bakgrundsbeskrivningar är att belysa den del av studiens 

syfte som ämnar ta reda på hur specialpedagogers arbetsuppgifter ser ut idag utifrån deras 

egna beskrivningar.  

Bakgrundsbeskrivning 1 

Ingvar är i grunden förskollärare, men efter ett par yrkesverksamma år fick han en tjänst år 

1990 som det han menar liknar den tjänst han har idag som specialpedagog. 

Tjänstebeskrivningen innefattade då ” en förskollärare med kunskaper om särskilda behov 

hos små barn”. Däremellan har han även hunnit vara förskolechef samt har även gått en 

vidareutbildning i handledning i Stockholm på ”Institutionen för Handledning och 

Konsultation”. Utbildningen var treårig där 30 högskolepoäng även omfattade terapisamtal. 

Han tog sin specialpedagogexamen 2000 och har de senaste två åren arbetat som 

specialpedagog mot förskolan i en mindre ort. Han har sin utgångspunkt i förvaltningshuset 

och betonar att hans närmaste kollega är biträdande förskolechef samt chefen för barn- och 

utbildningsförvaltningen. Det är i dialog med förskolecheferna som han får sina uppdrag. 

Dessa innebär oftast observationer och Ingvar betonar att han då observerar pedagogerna och 

inte barnen i verksamheten. Han arbetar aldrig direkt med förskolebarnen och skulle önska att 

han kunde ha mer handledning, men att det blir oftare drag av mer ”konsultation”. Där 

fokuserar han både på det pedagogiska bemötandet och den rena lärmiljön. Han uppger att 

mycket av hans tid går åt till att ha täta möten med biträdande förskolechef och att då står för 

en mer allmän pedagogisk och logistisk expertis. Just nu arbetar han intensivt med planerna 

för nya förskolor i kommunen. Han har även fortbildning med 35 förskollärare, i 

språkprojekt, en fortbildning som alla i hela kommunen genomgår på olika sätt. Till viss del 

ansvarar han för pedagogiska dokument och handlingsplaner, men uppger att det bara är 

aktuellt när förskolorna själva ber om råd kring detta. Han leder även ett resursteam med 25 

förskollärare i en fortbildning från Specialpedagogiska Skolmyndigheten angående 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de har träffar två gånger per termin.  

Bakgrundsbeskrivning 2 

Siv arbetade som utbildad förskollärare i femton år innan hon 2007 tog sin 

specialpedagogexamen. Sin främsta erfarenhet av specialpedagogyrket har hon från sitt arbete 

i annan kommun. I nuvarande kommun har hon arbetat i ungefär ett halvår. Även här byggs 
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det nya förskolor, men till skillnad från Ingvar så uppger Siv att hon inte är involverad i 

skapandet av de nya lärmiljöerna. Ledningen har beslutat att det är pedagogerna och 

förskolecheferna som ansvarar för det, menar hon. Hon ser sig som en mellanhand mellan 

förskolecheferna och pedagogerna och menar att fokus ligger på en nära dialog med 

pedagogerna om en gemensam samsyn, där fokus är lite på det enskilda barnet, men främst 

på en förebyggande gruppnivå. En annan stor del som hon uppger att hon arbetar med är 

samverkan med habilitering och Barnavårdscentralerna inför överlämningar till särskolan. 

Hon ingår i alla barnhälsoteam ute på samtliga förskolor i kommunen, tretton stycken. I dessa 

ligger fokus främst på det främjande- och förebyggande arbetet. Hon är även 

sammankallande ledare i “Vägledande samtal” för utvalda pedagoger. Handledning är inte 

något hon arbetar med så mycket, utan har rådgivande samtal som redan efter en eller två 

träffar. “Sedan blir det verkstad” säger Siv. Därefter gör hon uppföljningar och avslut. Hon 

har huvudansvaret för att skriva alla handlingsplaner då hon menar att det är viktigt att 

språkbruket blir rätt och att det framgår att svårigheterna inte ska ligga på barnet självt i 

dokumentationen. Hon arbetar inte med enskilt stöd, utan med direkt stöd via pedagogerna. 

Hon betonar att hon som specialpedagog gentemot förskolecheferna måste vara tydlig med 

yrkesrollen då hon ser att båda professionerna innebär att vara pedagogisk ledare.  

Bakgrundsbeskrivning 3 

Karin arbetar som specialpedagog i en liten byskola. Hon fick sin specialpedagogexamen 

2003, men har inte arbetat som det hela tiden. Hon fick inte tillträde till tjänst direkt och 

arbetade då som pedagog i en mindre undervisningsgrupp. Efter det arbetade hon som 

klasslärare i tre år innan hon började arbeta som specialpedagog. I huvudsak menar Karin att 

hon tillsammans med ledning driver skolan framåt samt undervisning med enskilda elever 

och/eller elevgrupper i främst svenska och matematik. Hennes roll tangerar en tjänst som 

biträdande rektor, betonar hon, och att det kanske lätt blir så när man arbetar på en mindre 

skola. Hon sitter med i ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, skolsköterska och rektor. 

Tillsammans går de en kurs via SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) 

“Att höja elevhälsan”. Ett av syftena är att hela skolan ska börja se att elevhälsa är hela 

skolans angelägenhet. Hon bokar in en del handledningsträffar, men känner att det oftare är 

mer rådgivning än handledning. Hon känner att det är det som hennes kollegor efterfrågar av 

henne, svar på frågor de ställer. Mycket av hennes tid avsätts till arbete med den enskilde 
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eleven. Där försöker hon ha fokusperioder, till exempel årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 för 

att därefter möta årskurs 1, 3 och 5. En del elever träffar hon flera gånger i veckan, andra 

elever två eller tre gånger. Upp till femton elever arbetar hon enskilt med under kortare 

perioder. Utöver det ansvarar hon för de pedagogiska kartläggningarna. Hon är oftast den 

som skriver dessa, men menar att hon visat lärarna vart blanketten finns. Skolan har få 

åtgärdsprogram, endast två stycken och de skriver hon själv. Hon är även ansvarig för 

uppföljningen av frånvaron. Varje personalkonferens lyfter hon olika sätt att arbeta med 

lärmiljöer som en egen punkt. Hon känner att hennes kollegor har förväntningar på henne att 

hon ska ge råd, vara “expert” och att ledningen ser henne som en länk till personalen. 

Bakgrundsbeskrivning 4 

Lena är grundskollärare 1-7 och tog sin specialpedagogexamen 2014. Även under sin 

utbildning arbetade hon som specialpedagog samtidigt som hon även hela tiden arbetat som 

biträdande rektor. Att arbeta som specialpedagog innebär för henne att arbeta utifrån ett 

“helikopterperspektiv” och att det är det som särskiljer henne från specialläraren, frånsett att 

de båda har ansvar för dokumentation och handledning. Det hälsofrämjande arbetet menar 

hon är svårt att få till även om hon och specialläraren håller i diskussioner vid 

arbetslagsträffarna kring hur man kan “bredda perspektiven” och arbeta mer med ledning och 

stimulans. Hon känner att hon behöver fortbildning i handledning. En omorganisation har 

inneburit att årskurs 6 nu är kvar på skolan istället för att flytta till ett närliggande 

högstadium. Mycket av hennes tid åt till att sitta med enskilda elever, de som har svårigheter 

att vistas i trånga klassrum med så många elever. Utifrån den aspekten ser sig Lena nu som en 

resurs mer än som en specialpedagog. Utöver det arbetar hon strukturerat med läs- och 

skrivinlärning med grupper av elever. Hon skriver alla åtgärdsprogram för årskurs 4-6 och 

lärarna själva skriver dem för årskurs 1-3. Hon känner att utbildningen inte givit henne en 

sådan bred bas angående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har därför läst en 

distansutbildning via högskola. Att hålla sig uppdaterad med senaste forskningen lyfter hon 

fram som viktigt, samt att stötta lärare med hur de ska tänka vid bedömningar. Hon känner att 

hennes kollegor förväntar sig att hon ska undervisa mycket, mycket elevtid och att hon ska 

vara en “expert” som kommer med de rätta svaren. Från ledning känner hon inte så många 

förväntningar, men väl från barn- och utbildningsförvaltningen som genom olika 

redovisningar önskar se att skolan hela tiden ska öka måluppfyllelsen. 

28 
 



 

Bakgrundsbeskrivning 5 

Berit tog sin specialpedagogexamen 2003, hon har även en handledarutbildning. Hon har en 

central tjänst inom kommunen till en storstadsförort. Denna tjänst har hon haft i sju år, 

tidigare jobbade hon centralt inom en annan kommun. Berit arbetar konsultativt, hon får 

uppdragsförfrågningar gällande enskilda barn från de sjuttio olika förskolorna i kommunen. 

Varje uppdragsförfrågan omfattar upp till fem tillfällen med handledning tillsammans med 

Berit. Under handledningarna vill Berit få pedagogerna att tillsammans reflektera, när de får 

berätta och lyssna på varandra startas en process menar Berit. Även om Berits uppdrag riktar 

sig mot enskilda barn så arbetar hon mycket för en tillgänglighet, hon menar att om 

förskolorna har en bred bas av tillgänglighet så minskar snabbt behovet av anpassningar och 

särskilt stöd. Trygga relationer, begriplighet och förutsägbarhet är grunden för detta menar 

Berit. Hon har även ett uppdrag inom kommunens samverkansteam som består av 

nätverksträffar med Barn- och ungdomspsykiatri, barnavårdscentral och socialtjänsten, även 

förskolechefer och förskollärare deltar ibland i dessa träffar. Det finns även möjlighet för 

arbetslagen på förskolorna att få handledning genom detta samverkansteam. Vidare handleder 

även Berit på rektorsutbildningen där hon även får handledning på sin egen handledning. Hon 

är också samtalsledare för grupper inom en svenska som andraspråksutbildning. Egen 

fortbildning anser Berit är viktigt inom yrket eftersom “det händer så mycket 

forskningsmässigt”. Hon är även med i ett nätverk med andra specialpedagoger där man 

träffas och diskuterar olika teman. 

Bakgrundsbeskrivning 6 

Annika tog sin specialpedagogexamen år 2005. Tidigare har hon arbetat som förskollärare, 

förskolechef och utvecklingspedagog. På den nuvarande arbetsplatsen, en kommun utanför en 

större stad, har hon varit i sex år. På hennes tidigare arbetsplats var hon i trettiofem år. Hon 

har även en utbildning i dyslexi och har jobbat med barn både i förskolan och i grundskolan. 

Hon har en konsultativ roll inom kommunen hon jobbar i där hon får uppdragsförfrågningar 

från olika förskolor. Annika träffar barn och pedagoger ute på förskolorna. När hon träffar 

barn visar hon för en pedagog hur de kan jobba språkutvecklande med barnet och samtalar 

sedan med pedagogerna kring mötet med barnet. Ibland arbetar hon kring samma barn i flera 

år, hon är tydlig om att det är det som sker i vardagen som kan bidra till en språklig 
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utveckling. “Så det gäller ju att fånga där barnet är inte där man tycker att det borde vara” 

menar Annika. Förutom detta uppdrag är Annika med i ett team tillsammans med 

socialtjänsten i kommunen. Utöver detta utreder hon fosterhemsplacerade barns skolresultat 

tillsammans med en psykolog. Att jobba med utveckling är något som Annika återkommer 

till under intervjun. På frågan om tankar kring den egna yrkesrollen svarar hon  

 

Alltså mötet med barn är ju helt fantastiskt, barn och ungdomar. Och när man får till det här 

mötet, när man känner att de ser, de känner att de växer. Att de får det här självförtroendet, då 

tycker jag att det är fantastiskt, det är nog den stora drivkraften. 

Bakgrundsbeskrivning 7 

Asta har jobbat som specialpedagog i elva år. Sedan två år tillbaka jobbar hon på en stor 

kommunal skola i en förort till en större stad. Hon arbetar mot årskurs F-3. Arbetsuppgifterna 

består till hälften av undervisning av elever och till hälften av dokumentation. Hon skriver 

pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och dokumenterar sin egen undervisning. “Behovet 

är stort, det kommer elever och knackar på” berättar Asta. Ofta gör hon individuella scheman 

för de elever hon träffar så att de ska få stöd i sina dagliga rutiner. Ibland tar hon emot elever 

som är våldsamma varpå lärarna inte vill ha dem i klassrummet. Asta beskriver att hon ibland 

anser att anpassningar kan göras på annat sätt än att eleverna kommer till henne men det kan 

vara så att läraren “bara vill ha ut eleven från klassrummet”. Vidare beskriver hon att hon har 

en hel del idéer om exempelvis olika anpassningar och hur vissa barn kan stödjas, dock tar 

lärarna inte alltid till sig av hennes kunskap anser Asta. Själv beskriver hon att det är en 

speciallärarfunktion som efterfrågas och att rollen som specialpedagog på skolan inte är 

riktigt uttalad utan det är olika förväntningar som formar hennes roll. Själv skulle hon önska 

att det fanns mer tid till dokumentation, observationer och förebyggande arbete med 

exempelvis värdegrunden. Om hon hade jobbat på ledningsnivå, vilket hon gärna skulle vilja, 

så tänker hon att hon skulle ha ett större mandat bland lärarna.  

Bakgrundsbeskrivning 8 

Sandra jobbar som specialpedagog mot skolår 1-3 på en stor skola i en förort till en större 

stad. I fyra år har hon arbetat som specialpedagog. Ibland presenteras hon även som 

speciallärare gentemot föräldrar och andra aktörer. Hon skriver just nu sin masteruppsats och 
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kommer, när den är klar, att ha en utbildning som specialpedagog samt som speciallärare med 

inriktning mot synnedsättning. Sandra beskriver att hon har många arbetsuppgifter som att 

undervisa elever, planera undervisningen, skriva pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, 

ansöka om verksamhetsstöd, delta i elevhälsoteamsmöten, skriva scheman för elevers 

assistenter med mera. Uppgifterna hinner hon inte med på arbetstid och arbetar därför hemma 

på kvällstid, ett arbete som sedan är svårt att synliggöra och få ersättning för. Sandra 

efterfrågar mer tid till observationer, kartläggning, handledning och reflektion samt en 

tydligare definition av vad som ingår i hennes yrkesroll.  

 

För många som jag känner har precis samma situation, när vi har nätverksträff så säger alla 

samma sak oavsett om de är speciallärare eller specialpedagog, alla gör samma sak. Som den 

här att vi läser två olika program, har det någon betydelse i vår…  det är det jag ifrågasätter. 

 

Detta citat beskriver en del av Sandras kritik till att hon förväntas arbeta som både 

specialpedagog och speciallärare och att hon anser att hennes yrkesroll inte är tillräckligt 

definierad på hennes nuvarande arbetsplats. Sandra vill gärna arbeta mer med förebyggande 

arbete, hon och hennes specialpedagogkollegor har många idéer kring detta men hon upplever 

att det ofta stannar vid idéer. Vidare anser hon att stödet i svensk skola borde förändras och 

att skolan måste uppmärksamma andra grupper än pojkar med neuropsykiatriska diagnoser 

exempelvis elever med svag begåvning, språkstörning och flickor med neuropsykiatriska 

diagnoser. 

Bakgrundsbeskrivning 9 

Maj har arbetat i nitton år som specialpedagog. På hennes nuvarande arbetsplats fokuserar 

hon på att kartlägga de elever i årskurs ett som visar tecken på att behöva stöd i sin 

språkutveckling, hon menar själv att det påminner om ett gammalt skolmognadsprov. Hon 

arbetar med årskurs ett och två, drygt hundra elever. De elever som är behov av stöd får sedan 

detta av Maj utanför klassrummet vilket brukar ge ett bra resultat enligt Maj. Ledningen vill 

gärna att Maj arbetar inkluderande i klassrummet, men hon själv och lärarna menar att det är 

bättre för både eleverna i klassrummet och de som behöver stöd att dessa får det enskilt. Maj 

menar att inkludering inte handlar om placering. Hon återkommer ofta till vikten av tidiga 

insatser och vikten av att barnen får detta för att inte tröttna på skolan. Målet är att alla elever 

31 
 



ska klara nationella proven i årskurs tre och att de ska gå “rakryggade” genom sin skolgång. 

Vidare beskriver Maj att hon upplever att barn inte har samma förmåga att komma till ro som 

tidigare, barnen blir lätt uttråkade och skolan är inte är anpassad efter dagens barn. Det har 

blivit en större öppenhet kring diagnosen ADHD jämfört med tidigare menar Maj. Dock tror 

hon att det ibland talas om detta för lättvindigt då det, enligt henne, i vissa fall snarare har 

med omgivning och miljö att göra. Avslutningsvis beskriver Maj sina tankar kring sitt yrke. 

  

Det finns ingen given mall utan man måste ju vara kreativ och förståndig, klok och lugn. Ja, 

jag tycker att det är fantastiskt, jag åker hem från jobbet varje dag och känner mig jättenöjd att 

jag har gjort skillnad. 

Del 2- Tematisering av resultatet avseende arbetsuppgifter 

 

Här presenteras de teman som framträder genom det analyserade datamaterialet utifrån 

intervjuernas frågeställningar som utgick från frågor kring arbetsuppgifter. Dessa teman är: 

Förebygga och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, pedagogiska utredningar 

och åtgärdsprogram/handlingsplan, neuropsykiatriska svårigheter och andra 

funktionsnedsättningar, samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor, uppföljning och 

utvärdering samt att leda utveckling av det pedagogiska arbetet, samverkan med andra 

yrkesgrupper, kompetensutveckling, undervisning, direktstöd till barn, övriga arbetsuppgifter. 

Därefter följer en sammanfattning av resultatet.  

 

Förebygga och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer 

Berit menar att en stor del av det förebyggande arbetet når man med en tillgänglig miljö samt 

tydliga rutiner och strukturer, något som även Siv betonar. Vidare menar Berit att det är 

viktigt att ha en bred bas av tillgänglighet exempelvis med tillgänglighetsmaterialet Date, 

som står för delaktighet, attityder, tillgänglighet samt elever och barn. Annika menar att allt 

arbete mot förskolebarn är förebyggande. Även Maj som jobbar mot årskurs ett och två anser 

att det arbete hon gör är tidiga insatser eftersom barnen är så unga. Flera av 

specialpedagogerna ger uttryck för att de ser ett behov av att arbeta mer främjande och 

förebyggande än vad de i dagsläget gör. Asta nämner att bristen på tid och lokaler utgör en 

svårighet, men även att hon ser ett motstånd från pedagogerna att vilja ta ansvar för behov av 
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till exempel anpassningar såsom enskilda scheman. Även Sandra uttrycker att hon ser 

svårigheter att påverka pedagogerna att arbeta mer främjande och förebyggande. Karin 

beskriver att hela elevhälsan i hennes verksamhet går Specialpedagogiska Skolmyndighetens 

fortbildning “Att höja elevhälsan” och att ett av syftena med denna satsning är att få hela 

skolan att arbeta förebyggande för en förbättrad elevhälsa. Lena beskriver samma frustration 

och ger flera exempel på åtgärdande insatser från elevhälsans håll, där hon istället ser vinster 

med att de från början hade arbetat förebyggande.  

Pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram/handlingsplan 

Fyra av de fem specialpedagogerna som arbetar mot skolan uppger att de arbetar med 

pedagogiska utredningar, Maj menar att hon enbart gör utredningar mot det kognitiva med 

fokus på det språkliga. Specialpedagogerna mot förskolan arbetade främst med pedagogiska 

utredningar om det är en del av uppdragsförfrågan i de personalgrupper som handleddes. Siv 

uppger dock att hon gör pedagogiska utredningar inför placeringar i särskola. Samtliga 

specialpedagoger mot skolan anger att de arbetar med åtgärdsprogram, dessa utformas 

tillsammans med annan personal eller enskilt av specialpedagogen. Tre av 

specialpedagogerna mot förskolan berättade att de ibland stödjer personalgrupperna i 

förskolan i att skriva handlingsplan. Den fjärde specialpedagogen skriver själv alla 

handlingsplaner för barn på förskolan. Siv har huvudansvaret för alla handlingsplaner för de 

barn som har särskilda insatser. Hon betonar att hon ser det som viktigt att just hon skriver 

dessa då dokumentationen ska bevaras och att språket därför är viktigt. Hon menar att det 

som skrivs i handlingsplanerna speglar den barnsyn man har väldigt väl och därvid vem som 

har “problemet”, om man lägger svårigheten på barnet eller på verksamheten. Hon lämnar 

ifrån sig alla handlingsplaner och pedagogiska kartläggningar till verksamheterna när hon är 

klar med dem, hon diarieför ingenting hos sig själv.  

Neuropsykiatriska svårigheter och andra funktionsnedsättningar 

Alla deltagare uppgav att de hade goda kunskaper inom neuropsykiatriska svårigheter och 

andra funktionsnedsättningar. Ingvar, specialpedagog för förskolan uppger att han fortbildar 

annan personal inom neuropsykiatri och att detta utgör en stor del av hans arbete. Tre av 

specialpedagogerna mot skolan, Sandra, Maj och Karin ansåg att fokus på neuropsykiatriska 

diagnoser får för mycket plats. Två av dessa menade att andra svårigheter kom i skymundan 
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såsom språkstörning, låg teoretisk begåvning, dyslexi samt flickors mer dolda svårigheter. 

Maj uttryckte även att det pratas för lättvindigt om ADHD, hon menar att det i många fall är 

miljön som är orsaken till svårigheterna. Flera av våra specialpedagoger uttryckte att de har 

goda kunskaper på grund av att de på egen hand fortbildat sig via högskola, kurser eller 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, inte att de fått den kunskapen primärt via sina 

specialpedagogutbildningar.  

Samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

Berit menar att hon haft handledning med både chefer och förskolepersonal. Hon förhåller sig 

ödmjukt till samtalsprocessen och menar att den handlar om gemensamma reflektioner där 

hon genom sin profession kan öppna för nya tankevägar och förhållningssätt. Berit använder 

sig av den dialogiska samtalsmodellen. Annikas fokus i handledningen är att förmedla ett 

arbetssätt som är språkstödjande för barnen, hon visar pedagogerna hur de kan arbeta 

språkstödjande med det aktuella barnet och för sedan en dialog kring detta. Asta nämner att 

hon har handledning, men beskriver det samtidigt som “spontana samtal” vid kopiatorn och i 

fikarummet. Hon menar att tiden inte räcker till annan handledning och tiden då hon och 

pedagogerna sätter sig ner och reflekterar tillsammans är “flyktig”. Hon upplever inte heller 

att pedagogerna efterfrågar tips och råd från henne. Även Sandra menar att bristen på tid 

försvårar möjligheten till handledning. “Ropet i korridorerna” efter råd och tips upplever hon 

som frustrerande. Hon ser att elevassistenterna har behov av handledning, men ser själv 

svårigheter att få till tid för densamma. När hon pratar kring handledning svarar hon att hon 

känner sig förvirrad över vilka “råd” hon ska ge, då forskningen säger än det ena, än det 

andra. Maj menar att de handledningstillfällen hon har är rikliga, att det ofta kommer 

pedagoger till henne som ber om råd och stöttning. Ordet “dialog” förekommer frekvent när 

hon beskriver den typ av handledning hon har med pedagoger, ledning och vårdnadshavare. 

 

Ingvar har gått en extra utbildning i handledning och skulle gärna se att både pedagoger och 

ledning efterfrågade mer av detta. Han tror att bristen på efterfrågan mest handlar om 

tidsbrist, att man känner att man inte har tid att reflektera och strategiskt söka sig fram efter 

en gemensam samsyn eller funktionella åtgärder, utan att det landar i att man mest vill ha 

“snabba svar” på de frågeställningar som dyker upp. Den handledning han har, har han alltid i 

grupp. Han betonar att det är viktigt att förskolechefen deltar vid handledningen för maximal 
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utväxling av utvecklingsarbetet. Karin föredrar handledningstillfällen som är återkommande, 

men ser att det oftast handlar om frågeställningar som pedagogerna förväntar sig att få snabba 

svar på, att hon sitter som “expert”. Vid inplanerade möten så får hon en tid att förbereda sig, 

vilket hon uppskattar. Hon önskar däremot att oftare få handleda pedagoger i grupp, än 

enskilt som hon gör idag. 

 

Lena beskriver en stor ödmjukhet inför begreppet “handledning” och menar att hon själv inte 

ser att hon genom sin utbildning verkligen kan säga att hon är en fullfjädrad handledare. Hon 

upplever att pedagogerna känner att hon förmedlar en trygghet när hon deltar på olika möten 

med vårdnadshavare. Idag har hon en tjänst som både biträdande rektor och specialpedagog, 

något som hämmar henne i hennes handledarskap menar hon eftersom hon då känner att hon 

sitter på “dubbla stolar”. Hennes skola annonserar nu efter en ny biträdande rektor och det 

menar Lena kommer att innebära att hon kommer att kunna stärka sin möjlighet till goda 

handledningstillfällen, när hon å ena sidan vet vad eleven bäst behöver för resurser och 

hjälpmedel, å andra sidan sitter med kännedom om en stram ekonomisk budget. Att själv ha 

varit en “trött lärare” gör det svårt för Lena att särskilja specialpedagoguppdraget från 

läraruppdraget. Hon menar att hon själv inte hade blivit nöjd om någon sagt åt henne som 

lärare att “Gå tillbaka till ditt klassrum och gör så här och så här” och återkallar ett tillfälle då 

hon själv som lärare fått handledning från Specialpedagogiska Skolmyndigheten och inte 

tagit till sig något alls av den specialpedagogens råd. 

 

Siv menar att handledning för henne är samtal över tid. Dessa kan dels innefatta enskilda 

teman, men även olika uppkomna situationer. När det omfattar enskilda barn eller grupper 

vill hon bara träffa pedagogerna vid ett eller två tillfällen, sedan vill hon att pedagogerna går 

ut och gör “verkstad” av det de gemensamt kommit fram till. Därefter kommer uppföljningar 

och utvärderingar för att sedan avsluta ärendet eller bolla ärendet vidare till externa aktörer.  

Uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet  

Berit menar att hon träffar personalgruppen vid max fem tillfällen och att hon sedan 

utvärderar och meddelar sin chef om utfallet. Utöver det får hon utvärdering av pedagogerna 

på hur hennes förslag till fortsatt arbete har uppfattats av pedagogerna och hur insatserna 
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fallit ut för barnet. Den typ av uppföljning som Annika menar att hon har är uppföljning av 

familjehemsplacerade elevers skolresultat som hon gör tillsammans med psykologen.  

Asta menar att hon i dagsläget inte räcker till att utvärdera och följa upp då hon hennes tjänst 

tangerar att vara en speciallärartjänst trots att hon är anställd som specialpedagog. Även 

Sandra lyfter fram att hon önskar mer tid till dokumentation. Hon känner att pedagoger och 

ledning förringar betydelsen av uppföljning och utvärdering. När hon bollar olika frågor i 

specialpedagogteamet så känner hon att det väcks många bra idéer, men att de sedan inte 

förvaltas och bidrar till nya åtgärder. Att noggrant följa upp elevernas läsutveckling menar 

Maj är en del av henne utvärdering samt när hon utvärderar åtgärdsprogram. Ingvar har 

främst gjort uppföljningar på de handlingsplaner han själv varit med och upprättat. Han har 

inte uppföljande samtal med personalen utan menar att när konsultationen är avslutad så är 

den avslutad. Karin lyfter också utvärdering i form av dokumentation såsom åtgärdsprogram. 

Ibland gör hon dessa utvärderingar själv, ibland tillsammans med lärare. Även Lena betonar 

att utvärdering främst sker vid åtgärdsprogram och att hon för det mesta står för 

utvärderingarna, även om lärarna ibland själva kan följa upp dokumentationen och de utförda 

åtgärderna. Siv menar att dokumentationen är en stor och viktig del i hennes arbete och att 

hennes uppföljningar handlar om att följa upp om tänkta åtgärder genomförts, om inte - vad 

var orsaken till det samt vilket utfall som åtgärderna givit. Dessa utvärderingar rullar på tills 

pedagogerna själva känner att de har kontroll över åtgärderna, då backar hon och gör ett 

avslut på själva uppdraget.  

Samverkan med andra yrkesgrupper 

Berit samverkar helst med pedagoger i grupp i stället för enskilda pedagoger. Hon samverkar 

även med ett centralt team som förutom pedagoger består av Socialtjänsten, 

Barnavårdscentralen och Barn- och Ungdomspsykiatrin. Annika beskriver samverkan genom 

ett liknande centralt team. Asta och Siv nämner att de är med i barnhälsoteam. Siv säger att 

det är en av hennes största arbetsuppgifter förutom hennes nätverksträffar med 

Barnavårdscentralen, vårdnadshavare och habiliteringen. Hon leder barnhälsoteamen med 

fokus på främjande- och förebyggande arbete på grupp- och organisationsnivå. Alla 

specialpedagoger inom grundskolan nämner även att de ingår i elevhälsoteam tillsammans 

med kurator, skolsköterska och rektor. Flera av dem är även med i nätverksträffar där 
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specialpedagoger från olika skolområden delar erfarenheter. Även samverkan med logopeder 

samt syn- och hörselcentraler nämns.  

Kompetensutveckling 

De flesta specialpedagoger i vår studie lyfter fortbildning som något viktigt. Berit undervisar 

på universitet och hon håller själv en kurs för studenter i handledning. Hon får sedan själv 

handledning på hur hon är som kursföreläsare och det innehåll hon lyft fram i utbildningar. 

Det är nödvändigt att fortbilda sig själv beskriver Berit, då hon menar att det hela tiden 

kommer mycket ny forskning. Annika utbildar sig på universitet inom “Språk, läs- och 

skrivutveckling i förskolan”. Sandra och Karin går en fortbildning med sina respektive 

elevhälsoteam med fokus på specialpedagogik. Sandra betonar att det är viktigt att det man 

fortbildar sig dels har relevans för verksamheten och dels faktiskt medför ett förändrat 

arbetssätt, att kunskaperna inte bara blir teori. Maj ser fortbildning som kurser man går och 

menar att hon inte erbjudits att gå några av ledning. Ingvar nämner att han gick en treårig 

fortbildning i handledning i Stockholm, något som han uppger att han haft mycket nytta utav 

och att han önskar att fler specialpedagoger skulle ha mer fortbildning i. Lena försöker hålla 

sig uppdaterad med forskningen och avsätter tid för det på sin förtroendetid. Hon nämner 

också grupper på sociala medier som en bra källa för användbara tips, råd och ventilation. Siv 

nämner även hon att hon försöker hålla sig ajour med den senaste forskningen. Detta gör hon 

via Skolporten, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolverket, ny litteratur etcetera. och 

nämner att det inte alltid är så att hon läser boken från pärm till pärm, utan tar delar av det. 

Hon tar även del av de nya forskningsrapporterna som kommer kring vägledande samspel.  

Undervisning, direktstöd till barn 

De fyra specialpedagogerna som arbetar mot förskolan jobbar inte med undervisning eller 

direktstöd mot barn. En av specialpedagogerna mot förskolan, Asta, som arbetar med fokus 

på barns språksvårigheter träffar ibland barn för att agera rollmodell för pedagogerna på 

förskolan. Ingvar, Siv och Asta berättar att de inte träffar barnen på förskolan och upplever 

inte heller att detta är ett problem då de menar att fokus ligger på personalgruppen. Fyra av de 

fem specialpedagogerna mot skolan berättade att undervisning och direktstöd var en stor del 

av deras arbetsuppgifter. Karin menar att direktstödet till elever är ett av hennes 

huvudområden och hon gör det i mycket hög grad. Lena beskriver att hon också möter elever, 
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fast främst i grupp för att “tiden inte räcker till annat” samt att anledningarna till att hon sitter 

med dessa elever är mer att de behöver “lugn och ro” från stora klasser, istället för att de 

främst har behov av läs- och skrivträning eller annat. I det hänseendet ser hon sig själv som 

en “resurs”. Karin och Maj var båda nöjda med att undervisa elever och ansåg att detta var en 

viktig del i rollen som specialpedagog. Lena, Asta och Sandra menade att undervisningstiden 

med elever gjorde att de hade svårt att hinna med sina andra arbetsuppgifter. Både Asta, Lena 

och Sandra menar att lärarna på skolan förväntar sig att de ska ta ut elever med behov av 

särskilt stöd ur klassrummet och ha enskild undervisning med dessa. Även Maj tog ut elever 

för att ha enskild undervisning med fokus på språklig träning. 

Förväntningar 

På det hela taget upplevde specialpedagogerna att övriga pedagoger förväntade sig att de 

skulle vara “experter” som skulle komma med goda råd. En del upplevde inga särskilda 

förväntningar från ledningen, medan andra upplevde att ledningen såg på deras roll som 

“biträdande rektor”, något som två av våra specialpedagoger dessutom hade som sin tjänst 

bredvid specialpedagogtjänsten. Ingvar beskriver att han själv, som outbildad specialpedagog 

på 90-talet, hade förväntningar på sig själv att komma med de “rätta svaren”. Då var kravet 

på tjänsten en “erfaren och kunnig pedagog”, så de förväntningarna kände han att han även 

hade från ledning då. Siv känner att hon förväntas bidra med sin specialpedagogiska kunskap 

i ledningsgruppen och fungera som ett stöd till förskolechefen. Förväntningarna på 

specialpedagogerna inom grundskolan upplevdes också vara att de skulle arbeta med elever, 

mycket enskild undervisning. Lena nämner att hon även känner krav från Barn- och 

utbildningsförvaltningen att kunna redovisa positiva resultat där hög procentandel av eleverna 

når godkänt. Siv nämner även förväntningar från föräldrar, att hon där kan upplevas som lite 

“farlig” när hon kommer in som specialpedagog i deras barns första år i förskolan. Att de 

tänker att det är något “problem” när hon kontaktas innan de förstår att det snarare kan handla 

om ett tillfälligt stöd för sen talutveckling, svårigheter med socialt samspel och så vidare. 

Övriga arbetsuppgifter 

Sandra ansvarade för scheman och planering för elevassistenter och stöttade ledning i 

administrering av skolans digitala plattform. Annika var ansvarig för att utreda 

familjehemsplacerade barns skolresultat tillsammans med skolpsykologen. Karin beskriver 
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att hon är ansvarig för frånvarorutinen och att arbeta fram rutiner för densamma. Att stötta 

vid bedömningar av kunskaper samt vid nationella prov är också något som flera av 

specialpedagogerna med inriktning mot grundskolan fick bistå med.  

Sammanfattning av resultatet 

De övergripande resultaten denna studie visar på är att specialpedagoger verksamma inom 

förskola i hög grad arbetar mot personal samt i hög grad med handledning. Graden av 

handledning var anmärkningsvärt lägre bland specialpedagogerna som arbetar mot skolan. 

Samtliga specialpedagoger mot skolan berättar att en stor del av deras arbetstid tas upp av 

undervisning och direktstöd mot barn. Ingen av specialpedagogerna mot förskolan arbetar 

med undervisning eller direktstöd mot barn. De specialpedagoger som arbetade mot skolan 

angav att de hade ett stort ansvar gällande pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram samt 

annan dokumentation jämfört med de som arbetade mot förskolan. Tre av de fem 

specialpedagogerna som arbetar mot skolan angav att de kände tidsbrist i sitt arbete samt att 

de ansåg sig ägna för mycket tid till undervisning och speciallärarfrågor (främst direktstöd till 

elever).  

 

Något som skilde specialpedagogerna för förskolan respektive skolan åt var antalet barn som 

fanns inom verksamheten/området. Specialpedagogerna mot förskolan kunde ensam ha 

sjuttio förskolor i sitt upptagningsområde samtidigt som specialpedagogerna mot skolan inte 

hade mer än en skola att arbeta emot. Samtliga specialpedagoger anger att en stor del av 

fortbildningen sker på fritiden. Alla specialpedagoger anger med olika formuleringar att de 

jobbar med ett individfokus, frånsett en av dem som även jobbade på organisationsnivå som 

biträdande rektor. Var man rent fysiskt var lokaliserade skilde sig också åt. 

Specialpedagogerna med inriktning mot förskolan hade sin fysiska arbetsplats centralt 

placerad på exempelvis Barn- och utbildningsförvaltningen, medan specialpedagogerna mot 

skolan hade sina arbetsrum ute på den grundskola de var anställda på.  

 

Del 3 

Här ämnar vi redovisa den andra delen i vårt syfte, huruvida specialpedagogerna arbetar 

utifrån rådande examensordning. Samtliga delar ur examensordningen som vi tar upp i denna 
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studie kan alla i någon mån kopplas till de arbetsuppgifter som specialpedagogerna anger. 

Dock visar studien på att det finns delar av examensordningen som några av deltagarna inte 

till någon del menar att de arbetar med. Inledningsvis resonerade vi kring om det är en 

speciallärarroll som efterfrågas i skolan utifrån de jobbannonser vi läst. Samtliga fem 

specialpedagoger mot skolan arbetade med undervisning, tre av dessa ansåg att de gjorde 

detta i en för hög utsträckning. Med utgångspunkt från studiens resultat bedömer vi att 

examensordningen för specialpedagogprogrammet inte till fullo motsvarar de förväntningar 

som finns på specialpedagoger verksamma i skolan. Utifrån att specialpedagogerna som är 

verksamma inom skolan till stor del arbetar med undervisning så menar vi att dessa, precis 

som några av dem nämner, arbetar mer i likhet med speciallärarens examensordning än med 

specialpedagogens examensordning. För att ge en förståelse av undersökningsgruppen samt 

en förförståelse för specialpedagogens arbetsuppgifter lyftes likheter och skillnader mellan de 

båda examensordningarna fram i studiens bakgrund.  De delar av examensordningen för 

speciallärare vi här syftar på är specialiseringen mot språk- eller matematikutveckling. Vi har 

tidigare nämnt att de föregående specialpedagogutbildningarna hade ett större fokus på ett 

kategoriskt förhållningssätt vilket vi tror kan påverka rollen som specialpedagog än idag. 

Detta anser vi, utifrån det resultat som framkommit, stämmer till stor del. Alla 

specialpedagoger som har deltagit i studien utgår till stor del från det enskilda barnets behov 

av stöd i sitt arbete. Resultatet av intervjuerna pekar mot att de specialpedagoger som är 

verksamma inom förskolan i högre grad än de som är verksamma inom skola arbetar utifrån 

rådande examensordning för specialpedagoger.  

Diskussion 
Vi tänker oss att det har varit utbildningspolitiska mål som har format examensordningen 

snarare än de behov och förväntningar som skolan som verksamhet tycks anse sig ha. Vi 

frågade oss även huruvida våra kunskaper inom handledning kommer att efterfrågas i rollen 

som specialpedagog. Utifrån denna studie så efterfrågas handledning i hög grad hos 

specialpedagoger verksamma i förskolan och i varierande grad hos specialpedagoger 

verksamma inom skolan.  

40 
 



Hur har studiens syfte och frågeställningar uppfyllts? 

De datamaterial som studien resulterat i, utifrån fem intervjuer med specialpedagoger 

verksamma inom skolan samt fyra specialpedagoger verksamma inom förskolan, har bidragit 

till att besvara studiens syfte. Frågeställningarna har bidragit till att ge svar på vilka 

arbetsuppgifter dessa specialpedagoger har. Studiens syfte var att belysa och analysera några 

verksamma specialpedagogers arbetsuppgifter och även jämföra dessa med rådande 

examensordning. 

Metoddiskussion 

Efter genomförd studie ser vi att den metod som valdes, semistrukturerade intervjuer med nio 

specialpedagoger, gav oss ett material som täckte in variationer av svar. Inledningsvis var 

planen att intervjua åtta specialpedagoger, men för att få ytterligare resultatunderlag lades en 

nionde intervju till. Om studien omfattats av fler deltagare hade mängden data kunnat bli mer 

variationsrik och gett fler svar och slutsatser. Dock hade det då kunnat uppstå en risk att 

studien skulle ha tappat i kvalitet utifrån rimligheten att hantera mängden data inom ett 

självständigt arbete. I en kvalitativ studie är det just nyanser och variation som vi ska sträva 

efter att lyfta fram, och det har vi kunnat hantera på ett tillförlitligt sätt. Att vi på förhand 

hade utformat vissa frågor kopplade till examensordningen gjorde att materialet blev mer 

hanterligt för kategorisering. Resultatet grundar sig i intervjuer och det är deltagarnas 

uppfattningar av sina arbetsuppgifter som var intressant att granska. De personliga utsagorna 

var innehållsrika. Trots att samtalen i studien utgått från en frågeguide som vi författare 

gemensamt tagit fram så har troligtvis studien påverkats av att vi varit två olika personer som 

genomfört intervjuerna. Den påverkansfaktorn går inte helt att undvikas vilket troligtvis 

resulterar i en viss variation av tolkning i materialet. Det kan också ha påverkat vår analys i 

positiv riktning då vi har sett olika saker och lyft fram dessa i dialogen oss emellan under 

analysen, Det kan ha bidragit till en rikare men också mer nyanserad tolkning av data. Kvale 

och Brinkman (2014) skriver om forskarens roll i intervjuer och hur denne på olika sätt kan 

komma att påverka resultatet. Att vi som genomför intervjuerna inte har erfarenhet av 

intervjuer för liknande studier kan även påverka materialet. När vi under analysen skulle 

gruppera de olika passagerna insåg vi att det till viss del var vår tolkning som avgjorde vilken 

kategori olika uttalanden skulle placeras i. Kategorierna kring specialpedagogers 
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förebyggande arbete samt specialpedagogers handledning av personal var exempelvis 

kategorier där samma uttalanden i viss mån kunde placeras. Detta är områden som hänger 

samman och kan vara svåra att urskilja. Då resonerade vi oss fram till var vissa uttalanden 

skulle placeras. Vi är medvetna om att vår tolkning av olika utsagor har spelat in i 

genomförandet av analysen. Att själva definiera, utifrån den tid som togs i anspråk, vad som 

ansågs som en vanligt förekommande arbetsuppgift avstod vi från att göra. Resultatet i 

studien ser vi som relevant, trovärdigt och studien fyller kriterierna för en god kvalitet i den 

här studien.  

Resultatdiskussion  
Göransson (m.fl. 2015) beskriver tre olika roller för specialpedagoger, nämligen rådgivande 

samt samverkande, undervisande och undervisande mångsysslare. Utifrån vår studies resultat 

tolkar vi det som att specialpedagoger som arbetar mot förskolan har rollen som rådgivande 

samt samverkande. Detta stämmer även överens med Renblad och Brodins (2014) studie som 

framhåller att specialpedagoger mot förskolan huvudsakligen arbetar som bollplank, 

rådgivare och handledare. Specialpedagogerna i grundskolan arbetar mer som undervisande 

och undervisande mångsysslare utifrån intervjuerna i denna studie. Vi tolkar det som att de 

som beskriver sig som mångsysslare, de som har många samt odefinierade arbetsuppgifter 

även var de som förmedlade att de inte hann med sina arbetsuppgifter. Vår upplever är att de 

specialpedagoger som arbetar mot skolan överlag inte kan anses arbeta utifrån ett 

systemteoretiskt arbetssätt med tanke på det stora individfokus som finns. När elever i första 

hand får direktstöd, såsom enskild undervisning, som stödåtgärd så tycks verksamheten inte 

var systemiskt uppbyggd. Specialpedagogerna som handleder personal mot förskolan tycks 

dock arbeta på fler nivåer eftersom grupp, personal, samt gruppens förhållningssätt tas i 

beaktande. Vår reflektion är att fokus än idag tycks ligga på hur det enskilda barnet ska 

bemötas istället för att exempelvis genom observationer stödja i utvecklingen av den 

pedagogiska miljön eller verka på organisationsnivå såsom resurser och fortbildning. Utifrån 

detta menar vi att de specialpedagoger som arbetar mot förskolan generellt tycks ha ett mer 

systemteoretiskt arbetssätt men att det ändå saknas ett helhetsperspektiv. Dock vill vi 

understryka att flera deltagare, enligt oss, uttryckte ett mer systemteoretiskt tänkande än det 
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faktiska arbetet gav uttryck för. Exempelvis önskemål om att arbeta mer med handledning 

och organisation.  

 

Specialpedagogerna som arbetar mot förskolan, tycks som Palla (2011) beskriver det, arbeta 

handledande utefter förskolepersonalens blick och bedömning av vad som är speciellt och 

avviker från den förväntade utvecklingen hos enskilda barn. Även om de flesta uttryckte ett 

mer relationellt förhållningssätt enligt vår tolkning så arbetade alltså de ändå utefter “fall” 

eller enskilda barn både i sin konsultation och/eller via direktstöd. Detta tänker vi oss kan 

röra sig i en konflikt kring det egna synsättet samt de förväntningar som ofta finns på 

arbetsplatsen. Vi upplevde ett större uttryck för denna konflikt hos specialpedagoger som 

arbetade mot skolan. Detta kan kopplas till Lindqvists (2013) studie där cirka hälften av 

klasslärarna menade att undervisning i liten grupp avskilt från den egna klassen var en viktig 

åtgärd och att det enbart var specialpedagogerna som yrkesgrupp på skolan som ansåg att 

specialpedagoger bör arbeta på organisationsnivå. Även detta tyder på som vi tolkar det att 

specialpedagogerna i denna studie förväntades att arbeta utefter speciallärarnas 

examensordning. Tre av fem specialpedagoger som arbetar mot skolan, beskriver att de i hög 

grad arbetar med uppgifter, främst undervisning, som de anser inte ingår i 

specialpedagogrollen. Detta kan kopplas till det McKenzie (2007) skriver om att 

specialpedagoger upplever att deras roll har missuppfattats bland andra lärare. Orsaken tänker 

vi oss kan kopplas till att skolan har en längre historia av verksamma specialpedagoger än 

förskolan har samt att grundskolan historiskt sett har varit mer kategorisk som nämnts 

tidigare.  

 

Stress, krav, stora elevgrupper, avsaknad av speciallärare samt bristande kunskap hos ämnes- 

och klasslärarna tror vi också kan vara en orsak till att lärarna förväntar sig att 

specialpedagogerna ska bedriva undervisning utanför klassrummet. Detta stämmer i så fall 

med det som Agaliotis och Kalyva (2011) redogör kring angående situationen i grekiska 

skolor, att exkluderande lösningar utformas med hänvisning till avsaknad av tid, kunskap, 

höga läroplanskrav. Vidare menar vi att det finns ett behov i skolan om kunskap kring hur 

inkluderande undervisning ska bedrivas och inte bara att den ska bedrivas, denna kunskap 

tror vi skulle kunna förändra specialpedagogernas roll och få den att stämma bättre överens 

med den faktiska utbildningen som specialpedagogerna har. En annan faktor tror vi kan vara 
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att specialpedagogerna mot förskolan sällan är fysiskt tillgänglig på samma sätt som de mot 

skolan. Den fysiska tillgängligheten tror vi kan öka förväntningarna om att specialpedagogen 

ska “ta hand” om de barn som har specialpedagogiska behov.  

 

Heimdahl Mattson (2006) lyfter att de skolledare som inte ansåg att den enskilda eleven var 

ett gemensamt ansvar för arbetslaget var också de som ansåg att eleverna skulle få segregerad 

specialundervisning i mindre grupper. Om denna teori stämmer så arbetar fyra av fem 

specialpedagoger arbetar i skolan under denna typ av ledning, bortsett från en specialpedagog 

som berättade att ledningen gärna ville att hon skulle arbeta inkluderande i klassrummet men 

att hon själv motsatte sig detta. Utifrån Skrtic, Sailor och Gees (1996) synsätt menar vi att 

dessa skolor inte kan anses vara demokratiska eftersom de har ett system av 

specialundervisning, något som dessa framhåller som odemokratiskt. Specialpedagogerna 

mot förskolan beskriver hur en stor del av deras fokus ligger i att stödja pedagoger i att stödja 

barnen i den ordinarie gruppen. Om detta beror på olika synsätt kring inkludering och hur 

stöd för barn och elever ska se ut eller om det handlar om andra faktorer såsom tillgänglighet 

av specialpedagog framkommer inte i denna studie. Utifrån det resonemang vi har fört tror vi 

att det kan handla om en kombination av dessa faktorer.  

 

Ahlefeldt Nisser (2009) skriver i sin avhandling om specialpedagogers yrkesroll och 

kunskapande samtal. Även vår studie har ett stort fokus på specialpedagogers yrkesroll då 

den handlar om specialpedagogers arbetsuppgifter samt att förmågan att vara en kvalificerad 

samtalspartner är en del av uppgifterna som examensordningen tar upp. Ahlefeldt Nisser 

(2009) ifrågasätter huruvida specialpedagogers verksamhet efterfrågas av omvärlden och om 

omvärlden känner till vilken verksamhet som ska efterfrågas. Verksamheten ska vara erkänd 

för att accepteras. Detta som Ahlefeldt Nisser (2009) beskriver tänker vi oss kan ses som en 

anledning till att tre av specialpedagogerna verksamma i skolan ansåg att de utförde fel 

arbetsuppgifter, ansåg att de arbetade i för stor utsträckning som speciallärare, samt att de 

hade önskemål kring att ha andra arbetsuppgifter. Två av dessa uttryckte även flera gånger 

under intervjun att deras arbetsuppgifter inte var definierade. Utifrån de genomförda 

intervjuerna kunde vi även se att de specialpedagoger som uttryckte att deras arbetsuppgifter 

var tydligt definierade, oavsett vilka uppgifter det handlade om, även var de deltagare som 

uttryckte sig vara nöjda med sin arbetssituation.  
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Avslutande reflektion - förslag på vidare forskning  

Denna studies avsikt har varit att belysa frågan kring vad specialpedagoger har för 

arbetsuppgifter och om dessa motsvarar examensordningen. Syftet var att först belysa 

framväxten av specialpedagogyrket utifrån nio semistrukturerade intervjuer och undersöka 

vilka arbetsuppgifter dessa specialpedagoger uppfattar att de har. Inledningsvis har vi 

redogjort för vilket synsätt och vilka teorier vi själva står bakom inför arbetet med denna 

studie. Ambitionen har varit att framhålla de arbetsuppgifter som stämmer överens med 

examensordningen samt de arbetsuppgifter som, enligt vår tolkning, inte stämmer överens 

med examensordningen. Arbetsuppgifter som framkom och som inte stämmer överens med 

examensordningen är exempelvis schemaläggning, ledningsstöd gällande skolans digitala 

plattform och att ansvara för frånvarorutiner. Det framkom även att specialpedagogerna inom 

skolan till stor del arbetar med de områden som utgör speciallärarnas specialisering såsom 

språk- och matematikutveckling.  

 

Till viss del arbetar specialpedagoger med de uppgifter de är utbildade till och det finns 

inslag av andra uppgifter. Orsaker till detta som kan kopplas till tilldelade arbetsuppgifter och 

synsätt och förväntningar. Våra avslutande tankar handlar om att det kategoriska och 

individuella synsättet med blicken på det normala och det avvikande finns i både förskole- 

och skolverksamhet. Det blir tydligt att föreställningar från “andra” till stor del står som 

grund för att forma specialpedagogernas arbetsuppgifter, främst inom skolan. Vidare 

forskning skulle kunna riktats mot specialpedagogens roll i förskolan, om orsaker till hur det 

kommer sig att specialpedagogernas roll i skolan samt förskolan skiljer sig åt trots att det är 

samma barn i skolsystemet. Det skulle även vara intressant att belysa luckor i verksamheterna 

kring barn/elever i behov av särskilt stöd. Vad skulle behöva tillföras inom 

specialpedagogprogrammen. Malmgren Hansen (2002) lyfter fram i sin doktorsavhandling att 

specialpedagogernas utbildning och de förväntningar specialpedagogerna sedan möter på 

arbetsplatsen skiljer sig åt. Fortfarande, trots att utbildningen har funnits under tre decennier 

kantas specialpedagogens roll av utmaningar och oklara förväntningar som bidrar till ett 

splittrat fokus i arbetet. 
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Bilaga 1 
 

Tabell 1 Likheter mellan examensordningarna för speciallärare och specialpedagog 

   Speciallärare Specialpedagog 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan 
vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen 

X X 

– visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 
svårigheter 
  

X X 
  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 
medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer  

X X 

– visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra 
skolformer och yrkesgrupper, och 
  

X X 
  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
fortlöpande utveckla sin kompetens.  
 

X X 
  

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra 
åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt 
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer  

X X 
  

– visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på 
neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om 
neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer  

X X 
  

– 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 
  

X X 
  

– visa självkännedom och empatisk förmåga X X 

– 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 

X X 

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

X X 
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Bilaga 2 
 

Tabell 2 Skillnader mellan examensordningarna för speciallärare och specialpedagog  

  Speciallärare Specialpedagog 

– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett 
historiskt perspektiv 

X   

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och 
begreppsutveckling och stimulans av denna 

X   

– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och 
betygssättning 

X   

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn 
och elever i behov av särskilt stöd. 
  

X   

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att 
bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller 
matematikutveckling.  

X   

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.    X 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och 
lärande och visa kunskap om utveckling och lärande hos barn och 
elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska 
svårigheter, samt, beroende på vilken specialisering som valts, 
fördjupad kunskap om 
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 
2. barns och elevers matematikutveckling, 3. barn och elever med 
dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i 
relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 4. barn och 
elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i 
relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 5. barn och 
elever med grav språkstörning och deras allsidiga 
kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden, eller 6. barn och elever med utvecklingsstörning och 
deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen 
eller ämnesområden.  

X   

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter 

X (fördjupad 
förmåga) 
- för individen i de 
lärmiljöer där barnet 
eller eleven får sin 
undervisning och 
vistas under förskole- 
eller skoldagen 

- i pedagogiska frågor 
för kollegor, föräldrar 
och andra berörda 
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Fortsättning Tabell 2 Skillnaderna mellan examensordningarna för speciallärare och 

specialpedagog  

 Speciallärare Specialpedagog 

– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som 
valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i frågor som rör  
1. barns och elevers språk-, 
skriv- och läsutveckling, 2. 
barns och elevers 
matematikutveckling, 3. lärande 
och kunskapsutveckling hos 
barn och elever med dövhet 
eller hörselskada, 4. lärande och 
kunskapsutveckling hos barn 
och elever med synskada, 
5. lärande och 
kunskapsutveckling hos barn 
och elever med grav 
språkstörning, eller 6. lärande 
och kunskapsutveckling hos 
barn och elever med 
utvecklingsstörning 

- i pedagogiska frågor 
för kollegor, föräldrar 
och andra berörda 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra 
pedagogiska utredningar och analysera svårigheter 

X (fördjupad förmåga) 
- för individen i de lärmiljöer 
där barnet eller eleven får sin 
undervisning och vistas under 
förskole- eller skoldagen 

- i pedagogiska frågor 
för kollegor, föräldrar 
och andra berörda 

 

 

 

 

  

 

  

52 
 



                                                                                                   Bilaga 3
 

Frågeguide till intervjuerna  
 
Genomgång av ramar och etiska principer 
 
Examensår för specialpedagogexamen 
 
Antal år inom yrket 
 
Antal år på nuvarande arbetsplats 
 
Tidigare arbetsplats 
 
 

1. Vad arbetar du i huvudsak med (alternativ och/eller “Beskriv de arbetsuppgifter 
du ägnat dig åt den senaste veckan?). 

 
- Hur tänker du kring det förebyggande arbetet? 

 
- Arbete som kvalificerad samtalspartner, handledning, rådgivning - vad har du för 

tankar kring det? 
 

- Vad har du för tankar kring ledning av det pedagogiska arbetet för dig som 
specialpedagog? 

 
- Kan du beskriva huruvida du jobbar med direkt stöd till barn och elever, hur ser stödet 

ut?  
- Arbete med åtgärdsprogram, hur ser din roll ut kring detta? 

 
- Kan du beskriva hur du arbetar med uppföljning och utvärdering? 

 
- Utveckling av verksamhetens/olika verksamheternas lärmiljöer - hur ser du på din roll 

i detta? 
 

- Arbete kring neuropsykiatriska svårigheter, hur tänker du kring det? 
 
2. Har du några övriga tankar kring din yrkesroll? 
 
3. Vilka förväntningar upplever du att rektor och dina kollegor alternativt andra 

personer som du exempelvis möter genom handledning har på din yrkesroll? 
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Bilaga 4 
 
 

Du tillfrågas om deltagande i en studie  
Denna inbjudan riktar sig till yrkesverksamma specialpedagoger 
 
Vi är två blivande specialpedagoger som läser vårt tredje och sista läsår på 
Specialpedagogprogrammet på Mälardalens Högskola. Vi planerar inför våren 2019 att 
genomföra vårt examensarbete och vi behöver därför komma i kontakt yrkesverksamma 
specialpedagoger. Vi vill gärna träffa Dig i ett samtal utifrån att Du har yrkeserfarenhet som 
specialpedagog. 
  
Syftet med vår studie är att undersöka vilka arbetsuppgifter Du som specialpedagog har och 
hur du ser på ditt uppdrag.  
 
Intervjun kommer att ske på din arbetsplats under en tid som passar dig. Varje intervju 
beräknas ta ca 40-60 minuter. Vi ser gärna att intervjun spelas in. Detta för att underlätta 
senare transkribering samt att vårt fokus under samtalet kan läggas på innehållet. 
Inspelningen kommer att raderas när studien är godkänd. 
 
Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning kommer att beaktas i 
studien. Dina egna åsikter och personuppgifter såsom namn, arbetsplats och kommun 
kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt genomförande bygger på frivillighet och du kan 
närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att behöva ge förklaring till detta. När vårt 
examensarbete är klart kommer den att finnas tillgänglig på internet. Du kommer att få ta del 
av vårt examensarbete när det är färdigt. 
 
Din medverkan skulle vara mycket värdefull för oss och i avseende att belysa 
specialpedagogens viktiga och komplexa uppdrag i förskola och skola. Vi avser genomföra 
intervjuerna under januari-mars 2019.  
 
Tack på förhand! 
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Jag ställer mig positiv till en medverkan i studien 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor! 
 
Annimoure Nilsson Maria Stralström 
annimoure.nilsson@mdh.se maria.stralstrom@gmail.com 
070-736 12 58 mobil 070-427 26 29 
 
 
Västerås 2019-01-08 
 
Handledare Gun-Marie Wetso 

Tel: 073-55 11 636 
Mälardalens Högskola, UKK, Avd. för Specialpedagogik  
 
Gun-Marie Wetso 
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Bilaga 5 

Speciallärarexamen 
Omfattning 
 Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, 
förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Speciallärarexamen ges med specialiseringar mot 
 – språk-, skriv- och läsutveckling,  
– matematikutveckling,  
– dövhet eller hörselskada, 
 – synskada, 
 – grav språkstörning, och  
– utvecklingsstörning.  
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i 
svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs 
i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.  
För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller 
inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har 
kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.  
 
Mål  
För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 
speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.  
 
För speciallärarexamen ska studenten  
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om 
relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 
 – visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,  
– visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,  
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,  
– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och  
– visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och visa kunskap om utveckling och lärande hos barn 
och elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt, beroende på vilken specialisering 
som valts, fördjupad kunskap om  
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  
2. barns och elevers matematikutveckling,  
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen 
eller ämnesområden,  
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden,  
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden, eller  
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden.  
 
Färdighet och förmåga  
För speciallärarexamen ska studenten  
– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att 
undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,  
– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med 
berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,  
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– visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper 
om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer,  
– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor 
som rör  
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,  
2. barns och elevers matematikutveckling,  
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada,  
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,  
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, eller  
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,  
– 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,  
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för 
individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och  
– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.  
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också studenten  
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 
eller matematikutveckling.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För speciallärarexamen 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 samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper, och  
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete)  
För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) 
om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt  
I examensbeviset ska det anges för vilken eller vilka verksamheter utbildningen är avsedd. Där ska också utbildningens 
specialisering anges.  
För speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i 
denna examensbeskrivning. 
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 (SFS 2017:1111) 
 

Specialpedagogexamen  
 
Omfattning  
Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på 
avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 
 
För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 
specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd.  
 
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,  
– visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, 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 förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper 
om neuropsykiatriska svårigheter i olika 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. 
 
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. 
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