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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa specialpedagogens yrkesroll i förskola och skola samt 

skapa en djupare förståelse inom detta ämne. Studien tar även upp om arbetssätten skiljer sig 

åt i de olika verksamheterna. Studien är baserad på en kvalitativ forskningsmetod genom 

intervjuer. I studien intervjuas tio specialpedagoger på tio olika skolverksamheter, i fem 

förskolor och fem skolor, årskurs ett till sex. Intervjufrågorna handlar om hur 

specialpedagogerna ser på sin yrkesroll samt om i deras arbetsbeskrivningar skiljer sig åt i de 

olika verksamheterna. Teman som framkom i analysen som specialpedagogerna fokuserade 

på var uppdrag, tid, arbetsuppgifter, stöd, kartläggning, samarbete med hemmet, hjälpmedel, 

kunskapsmål och förståelsen för yrket som specialpedagog. Studiens resultat visade på att det 

finns skillnader i det specialpedagogiska arbetet i förskola och skola. De skillnader som 

framkom i resultatet är att specialpedagogen i förskolan beskriver att de arbetar mer aktivt i 

barngruppen medan specialpedagogen i skolan har en mer handledande roll. I resultatet 

framgår det även att specialpedagogerna i förskola och skola beskriver vikten av ett 

helhetsperspektiv i sin profession. De beskriver att fokus inte endast ska ligga på barnets eller 

elevens problem utan att även se till de olika faktorer som kan påverka kontexten kring barnet 

och eleven. 

Nyckelord: Specialpedagog, specialpedagogik, helhetperspektiv, behov av stöd 
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1 Inledning 

Sandberg (2009) tar upp att för cirka femtio år sedan både internationellt och i Sverige 

utvecklades specialpedagogiken, vilket är ett ungt kunskapsområde och syftar till att utgå från 

alla barns rätt till utbildning. Vidare är kunskapsområdet flervetenskapligt och innehåller en 

grund i pedagogiken samt i andra ämnen så som sociologi, psykologi, teknik och medicin. 

Specialpedagogikens främsta syfte är att skapa goda förutsättningar för att utveckla alla barns 

lärande (Sandberg, 2009). 

Enligt Persson (2001) har skolverksamheten ett stort inflytande hos elever och barn och är 

Sveriges största arbetsplats. En tredjedel av Sveriges befolkning är verksamma inom skolan. 

Skolan idag har inte en lika tydlig auktoritet som för femtio år sedan, lärare idag tävlar med 

samhällets medier och information som kan tyckas locka fler barn och ungdomar än vad 

undervisningen gör. Fokus i nutidens skola ligger på att försöka hitta rätt undervisning och 

upptäcka och identifiera barn i behov av stöd. Specialpedagogiken ska ses som en del av det 

demokratiska samhället (Persson, 2001).  

Utifrån våra egna erfarenheter på vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) inom 

lärarprogrammet, har vi upplevt skilda arbetssätt inom olika skolverksamheter. Vilket även 

framkommer i tidigare forskning. Bladini (2004) tar upp att specialpedagogikens innebörd 

och uppdrag är oklart beskrivet i de officiella dokumenten och menar att uppdraget som 

specialpedagog då kan misstolkas. Därför anser vi att det är av vikt att lyfta fram innebörden 

och uppdraget som specialpedagog genom specialpedagogens beskrivningar av sitt yrke, då vi 

anser att de olika tolkningarna av begreppet och uppdraget kan skapa en osäkerhet och 

pedagogiska dilemman.  

I grundskolan, årskurs ett till sex har vi erfarenhet av att specialpedagogen arbetar direkt med 

eleven i undervisningen. Vi har även sett att specialpedagogen ger handledning och råd till 

pedagoger i mötet med barn i behov av stöd. I förskolan har vi uppmärksammat att 

specialpedagogen fokuserar på barngruppen och är en del i arbetslaget. Vi har inte uppfattat 

specialpedagogen som handledare i förskolan. Därför upplever vi att specialpedagogens 

yrkesroll och arbetsuppgifter ser olika ut i förskola jämfört med grundskola, vilket gör oss 

nyfikna på hur arbetssätten skiljer sig åt. Detta har fått oss att fundera på hur 

specialpedagogerna beskriver yrkesrollen som specialpedagog inom förskola respektive skola.   
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Lansheims (2010) avhandling har handlat om kommande och verksamma specialpedagogers 

förståelse för yrket vilket liknar det syfte vi har i vår studie. På så sätt har vi sett Lansheims 

studie som en värdefull tillgång genom hela vårt arbete. Vi har kunnat jämföra Lansheims 

resultat med vår studie för att lyfta fram skillnader och likheter i vårt resultat. 

Lansheim (2010) tar upp att det är ovanligt att specialpedagogen är knuten till en specifik 

förskola utan fungerar mer som att ge stöd tillfälligt under en viss tid. Detta framkommer inte 

tydligt utskrivet i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) utan det beskrivs att hela 

arbetslaget ska utgå från att:  

 

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

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

att det utvecklas så långt som möjligt (s. 5). 
 

Enligt Skolverket (2011) handlar specialpedagogikens funktioner om att förebygga och 

åtgärda problem som uppstår i förskola och skola när den ordinära undervisningen inte räcker 

till för barn och elever. Specialpedagogikens undervisning syftar till att utveckla och 

socialisera barn och elever som har funktionshinder och/eller behov av stöd. 

Specialpedagogens arbete har en handledande roll i samarbetet med personal på 

skolverksamheten, där kunskapskraven kopplas till verksamhetens arbete (Skolverket 2011). 

Vidare innefattar specialpedagogens insats att utvärdera och planera för barn i behov av stöd 

där frågor om likvärdighet, tillgänglighet, jämlikhet och delaktighet lyfts fram. 

(Specialpedagogiska myndigheten 2012). Vi anser att specialpedagogiken och yrket som 

specialpedagog är aktuellt i dagens samhälle då vi anser att behov av stöd i undervisningen 

har ökat samt att undervisningen kan se olika ut i förskola och skola. Vidare anser vi att det är 

av vikt att förstå att alla som arbetar inom skolverksamheten ska arbeta för att alla barn och 

elever ska ha möjligheten att kunna utvecklas efter sin egen förmåga.  

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framkommer det att arbetslaget ska: 

 tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av 

stöd och stimulans (s. 14). 

 Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag (s. 11). 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att alla som arbetar i skolan ska: 
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 uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god 

miljö för utveckling och lärande (s.14). 

 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (s. 14). 

Utifrån dessa citat ovan finner vi specialpedagogens roll i skolverksamheten som 

betydelsefull i arbetet med barn i behov av stöd och har valt att fördjupa oss inom detta ämne.   
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2 Syfte 

Studien fokuserar på specialpedagogens arbete i förskola och grundskola i mötet med barn 

och elever i behov av stöd. Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagogerna ser på sin 

yrkesroll i förskola och skola samt om och hur arbetssättet skiljer sig åt i olika 

skolverksamheter. För att få inblick i detta har vi valt att utgå från följande frågeställningar. 

2.1 Frågeställningar 

 Vad är specialpedagogens mål? 

 Hur beskriver specialpedagogerna sitt yrke? 

 Hur kan specialpedagogernas arbetssätt skilja sig åt inom de olika verksamheter som 

studerats? 
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3 Centrala begrepp 

Begreppen beskrivs utifrån våra egna tolkningar kopplat till litteratur (Persson, 2001), 

(Sandberg, 2009), (Lansheim, 2010) och Skolverket (2001, 2003, 2011). Dessa begrepp är 

relevanta för läsarens vidare förståelse genom vår studie.  

Specialpedagog: Specialpedagogen är den pedagog på skolverksamheten som har en 

specialpedagogutbildning och arbetar på individ, grupp och organisationsnivå med barn och 

elever i behov av stöd (Persson, 2001). 

Speciallärare: Avser lärare som arbetar elevinriktat och har specialiserat sig inom ett 

kunskapsområde, exempelvis inom matematik eller språk (Persson, 2001). 

Pedagog: Med begreppet pedagog menar vi förskollärare, barnskötare och grundskollärare 

som arbetar på skolverksamheten (Skolverket, 2011).  

Specialpedagogik: Ett kunskapsområde vars syfte är att ge vägledning och stöttning när den 

vanliga pedagogiken inte räcker till i undervisningen (Persson, 2001).  

Handledning: Med handledning menar vi den vägledning och de råd som pedagoger får av 

specialpedagogen i arbetet med elever och barn i behov av särskilt stöd (Lansheim, 2010). 

Åtgärdsprogram: Ett dokument som fram skrivs av rektor, lärare, vårdnadshavare och elev, 

vars syfte är att sätta in stödåtgärder (Persson, 2001).  

Kartläggning: Observationer av barnet och elevens starka och svaga sidor samt dess inre och 

yttre skolmiljö (Sandberg, 2009). 

Särskilt stöd: Anpassad undervisning efter barnets förutsättningar och behov (Skolverket, 

2001).  

Grundskola/Skola: Innefattar skolverksamhet med elever från årskurs ett till sex (Skolverket, 

2011).  

Förskola: Innefattar skolverksamhet med barn i åldrarna ett till fem (Skolverket, 2011). 

En skola för alla: Handlar om att alla barn och elever oavsett förutsättningar har rätt till en 

givande och utvecklande skolgång (Persson, 2001), (Skolverket, 2003).  

Funktionsnedsättning: Är en fysisk eller psykisk nedsättning som kan innebära svårigheter för 

individen klara sig självständigt i samhället, hemmet och i skolan (Skolverket, 2003). 
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4 Litteraturgenomgång 

I denna del introduceras specialpedagogikens historia samt en inblick i specialpedagogens roll 

vilket skapar en kännedom om specialpedagogens roll och undervisning med barn i behov av 

särskilt stöd. Vi kommer att ta upp relevant litteratur och forskning för vår studie samt vad 

forskning och litteratur säger om begreppet specialpedagogik och hur specialpedagogens 

arbetssätt ser ut i förskola och grundskola.  

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv som enligt 

Nilhom (2007), Tjernberg (2011) och Assarsson (2007) handlar om att inta ett 

helhetsperspektiv i sin undervisning, att se till individ-, grupp-, och organisationsnivå. Vidare 

tar de upp att det specialpedagogiska perspektivet även handlar om att se till varje barns och 

elevers förutsättningar och behov, att utgå från en skola för alla.  

4.1 Specialpedagogik i skolverksamheten 

Jakobsson & Nilsson (2011) beskriver att de barn och elever som upplevdes ha svårigheter i 

skolan benämndes fram till 1970-talet som en defekt hos barnet eller eleven. Forskaren tar 

upp att specialundervisning, enskilt eller i grupp skapades för barn och elever med liknande 

funktionsnedsättningar. I dessa klasser och grupper undervisade lärare med en viss 

kompetens. Dessa klasser kallades enligt forskarna för hjälpklasser. Forskaren tar upp att 

rätten till en skola för alla barn och elever infördes i Sverige år 1968 då skolor som var 

inriktade på olika funktionsnedsättningar skapades. 

Nilholm (2007) tar upp att redan under 1800-talet skapades speciella skolor för döva och 

blinda barn. Det skapades även speciell undervisning för de barn som ansågs ha svårt att följa 

med i undervisningstakten Barn med en psykisk eller en fysisk funktionsnedsättning hölls 

utanför den obligatoriska skolan. Talet om inkludering kom inte förrän på 1960-talet i 

Sverige. Det var först då skolan började inkludera barn i den ordinära undervisningen oavsett 

funktionsnedsättning. Idag menar Nilholm att inkludering används kontinuerligt för att stödja 

barn i behov av stöd och att syftet med inkluderingen är att de ska vara delaktiga i den 

ordinära skolans miljö (Nilholm, 2007). 

Sandberg (2009) tar upp att specialpedagogiken utgår ifrån alla barns rätt till utbildning. Hon 

menar att det är ett ungt kunskapsområde, som utvecklades i Sverige och internationellt för ca 

femtio år sedan. Nilholm (2007) beskriver specialpedagogik som en verksamhet som träder in 

när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Han tar även upp att specialpedagogiken kom till 

för att den vanliga skolan inte passade alla kategorier av barn. Specialpedagogiken delas in i 



7 
 

olika grupper som utgörs av barn som har en synskada, barn som har en hörselskada, barn 

som har en funktionsnedsättning och barn som behöver stöttning i vissa lärandesituationer. 

Enligt Gerrbo (2012) har elevers olikheter ur ett historiskt perspektiv varit ett bekymmer för 

skolans aktörer och menar vidare att en utmaning att anta för skolan idag, är att sträva mot att 

utvecklas och lära tillsammans, på bästa möjliga sätt.   

Tjernberg (2011) menar att ett specialpedagogiskt kännetecken är att utgå från en vägledande 

grund som berör lärare, barn och elever. För att kunna bemöta de olika elever i klassrummet 

menar forskaren att det krävs genomgripande kunskaper och att den specialpedagogiska 

professionen är av betydelse. Enligt Assarsson (2007) innebär ett specialpedagogiskt 

perspektiv att pedagoger reflekterar över hur skolan kan bidra till gemenskap och delaktighet  

för alla elever oavsett erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov, att sträva mot en 

skola för alla. Deng & Fong Poon-McBrayer (2012) tar även upp vikten av att alla barn 

oavsett förutsättningar och behov, har rätt till att gå i en allmän offentlig skola, där alla barn är 

inkluderade.  

Specialpedagogik handlar om att variera arbetssätt utifrån de förutsättningar som barn och 

elever besitter, att möjliggöra en chans till att lyckas nå de mål som skolan utgår ifrån i 

undervisningen. För att förstå informationen i samhället som omger oss människor genom 

exempelvis medier i dagens samhälle behövs en tillgång till det skrivna ordet, utan det skrivna 

ordet kan varken det omgivande samhället eller den egna situationen påverkas.  

Läraren idag har stora krav på sig att lyckas då barn och elever ligger på olika nivåer i sin läs- 

och skrivutveckling. Läraren behöver ha kompetens om förebyggande arbete som innebär att 

att möta läs- och skriv svårigheter samt ha kunskap om hur dessa svårigheter kan uppstå. 

Genom att ta hjälp av specialpedagogen i undervisningen kan läraren ta del av den 

specialpedagogiska kompetensen. Det är av vikt att läraren har kompetens om varför en del 

barn och elever har svårare att ta till sig vissa kunskaper i undervisningen men framförallt är 

det av vikt att läraren även tar del av forskning som ett verktyg i sin profession (Tjernberg 

2011).   

4.2 Specialpedagogens yrkesroll i skolverksamheten 

Enligt Sandberg (2009) behöver specialpedagoger kunskap inom både allmänna och särskilda 

aspekter i förhållande till lärande och utveckling, för att kunna arbeta med åtgärder för barn i 

behov av stöd. De behöver även ha förmågan att värdera och analysera kunskapen i 

förhållande till det specifika barnet som är i behov av stöd. Specialpedagogiska 
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skolmyndigheten (2008) anser att specialpedagoger bör ha kunskap om den enskilda eleven 

både på individ- och gruppnivå för att skapa en gynnsam undervisning. De menar vidare att 

pedagogen måste pröva olika metoder och vägar för att nå det önskade resultatet. För att få en 

bra kvalitet i arbete anser specialpedagogiska skolmyndigheten att pedagogerna behöver få tid 

till att reflektera, detta för att utveckla sin egen kompetens samt ge varandra stöttning i 

arbetet.  

Specialpedagogen arbetar oftast ensam som verksam specialpedagog på en skola men det 

finns skolor som har flera specialpedagoger, exempelvis i form av resursteam som arbetar för 

att hjälpa elever i behov av stöd samt ge handledning till pedagoger. Resursteamen består av 

flera pedagoger och personal där specialpedagogen ingår som en del av teamet. I förskolan är 

det inte så vanligt att insatser från specialpedagogen på verksamheten är knuten till den 

specifika förskolan utan fungerar mer som punktinsatser under en viss period. Dessa 

punktinsatser består ofta av handledning av personal samt vid vissa tillfällen även 

handledning till föräldrar (Lansheim, 2010).  

 

Enligt Sheridan & Stephen (1991) är det av vikt att vårdnadshavare och pedagoger samt barn 

och elever samarbetar med elevens utveckling och lärande när behov av stöd uppstår. Fokus 

bör då ligga på att identifiera problemet och komma fram till en gemensam lösning. 

Kommunikationen ska upprätthållas för att kontinuerligt kontrollera framstegen i barnets och 

elevens utveckling (Sheridan & Stephen, 1991).  

4.2.1 Handledning 

Specialpedagogen ska enligt Lansheim (2010) analysera hela situationen runt en elev som är i 

behov av stöd inte endast på förändringar hos den enskilde individen. Forskaren har intervjuat 

blivande och verksamma specialpedagoger i sin kvalitativa studie angående förståelsen av 

uppdraget som specialpedagog. Lansheim beskriver att specialpedagogen har en handledande 

funktion i arbetet med andra pedagoger men menar också att arbetet har ett utvecklande syfte. 

Vidare beskriver Lansheim att specialpedagogen samarbetar med övriga pedagoger och 

arbetar nära skolledningen.  

 

Bladini (2004) menar att specialpedagogens handledande roll under 1990-talet har formulerats 

olika i de officiella dokumenten. Den handledande rollen har ändrats till att istället fungera 

som ett kvalificerat samtalspartnerskap. Forskaren menar att det saknas en definition om 

begreppet i de officiella dokumenten, vilket skapar tolkningsfrågor om uppdraget och en 
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osäkerhet om vad som förväntas av specialpedagogens handledande funktion. Forskaren anser 

att det tycks finnas en skillnad i specialpedagogens handledande funktion i förskola och 

grundskola.  

 

Utifrån en granskning som Skolverket utfört i grundskolan har den handledande funktionen 

haft lite genombrott (Skolverket, 1999) medan granskningen visar att förskolans handledning 

i arbetet med barn i behov av stöd, fått större genombrott (Skolverket, 2004). Bladini (2004) 

tar upp dessa granskningar i sin studie och förklarar att det kan bero på att granskningarna har 

utförts med fem års mellanrum vilket innebär att den handledande rollen hos 

specialpedagogerna i grundskolan möjligtvis har hunnit etablerats. Bladini menar vidare att 

det kan bero på att pedagoger i förskolan har haft handledning under en längre tid än vad 

grundskolans pedagoger haft, att arbetet i grundskolan är mer inriktat på elever. 

4.2.2 Förebyggande  

Enligt Persson (2008) är kärnan i den specialpedagogiska verksamheten att arbeta 

förebyggande för att hjälpa barn i behov av stöd och skapa en skola för alla. Detta är något 

även Jakobsson och Nilsson (2011) tar upp, att det är viktigt att arbeta förebyggande för att 

kunna identifiera de barn och elever som riskerar att hamna i svårigheter.   Att arbeta 

förebyggande med barn och elever innebär enligt Tjernberg (2011) att specialpedagogens 

insatser i undervisningen leder till att förebygga senare misslyckanden, pedagogen arbetar då 

med att utveckla de nödvändiga grundkunskaperna i förskola och skola för att bidra till en 

framgångsrik kunskapsutveckling. Lärarens kompetens är av vikt för elevens utveckling och 

en betydande del i arbetet är då att pedagogen har en didaktisk kompetens, att ha vetskap om 

hur undervisningen förmedlas och lärs ut till barn och elever. (Tjernberg, 2011)  

4.2.3 Variation 

Tjernberg (2011) kom fram till att lärare anser att varierande arbetsformer gynnar elevers 

olika förutsättningar till lärande. Forskaren menar att läraren bör prova olika sätt att undervisa 

på för att möta varje elevs behov. Vidare menar forskaren att läraren bör uppmärksamma 

barns och elevers lust att lära genom att sätta sig in i den enskilde elevens behov och intresse 

vilket även förstärker det som fungerar. Tjernberg anser att läraren bör ta hänsyn till den 

fysiska miljön i undervisningen vilket innebär att läraren är observant på elevens arbetsmiljö, 

detta är enligt forskaren en viktig del i undervisningen, då elever har olika förutsättningar i 

olika sammanhang när de arbetar i skolan. Lärarna i Tjernbergs studie ansåg att 

specialpedagogiska insatser bör vara en del av undervisningen där läraren ser till alla elevers 
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olika förmågor vilket innebär att undervisningsmetoderna kan se olika ut, läraren bör inte ge 

upp om en metod inte fungerar som förväntat utan att den metoden kanske fungerar för en 

annan grupp eller individ.  

 

Enligt Roualdes (2013) bör undervisningen för barn i behov av stöd utvecklas både på 

individ- och gruppnivå vilket läraren ska ta hänsyn till i utformningen av undervisningen. 

Barn och elever i behov av stöd behöver känna att de lyckas prestera både enskilt samt 

tillsammans med andra barn och elever. Läraren bör uppmärksamma barn och elevers styrkor 

i klassrummet och inte fokusera på deras svagheter (Roualdes, 2013). 

 

För att kunna möta variationen i klassrummet behövs specifika kunskaper och det är av vikt 

att elevens behov av stöd utreds för att de rätta insatserna ska sättas in för eleven. 

Specialpedagogen som arbetar på skolverksamheten är då en viktig tillgång i arbetet. Ett 

specialpedagogiskt kännetecken är att alla ska ges möjlighet till att lyckas i skolan vilket även 

är lärarens vägledande riktlinje, detta innebär att specialpedagogik berör alla lärare och alla 

elever (Tjernberg, 2011). 

4.2.4 Reflektion 

Något som är grundläggande i pedagogiska samtal är att utgå ifrån en gemensam värdegrund i 

samtalen samt upprätthålla dialogerna. På skolverksamheter träffas pedagoger kontinuerligt i 

uppdelade arbetslag och diskuterar pedagogiska frågor samt planerar verksamhetens innehåll. 

Vid dessa diskussionstillfällen utnyttjas verksamhetens olika kompetenser genom att 

pedagogerna delar med sig av sina erfarenheter och kunskap inom olika områden. Det skapas 

även en chans att få reflektera över sin yrkesroll vilket är en utgångspunkt för att kunna 

utvecklas i sin profession. Det är en fördel att arbetslaget på skolverksamheten fungerar bra 

och kan samarbeta i de reflekterande samtalen. Likaså att lyssna på varandra och utbyta 

erfarenheter samt få kollegehandledning skapar nya perspektiv inom lärandet, både för läraren 

och eleven (Tjernberg, 2011).   

 

Enligt Lansheim (2010) är ett reflekterande arbetssätt en möjlighet för pedagogen att få en 

klarhet i sitt arbete och inta nya perspektiv på situationer och problem som kan uppstå i 

skolverksamheten. Forskaren menar vidare i sin studie att pedagoger, både i förskola och 

skola, upplever att tiden för reflektion och planering inte finns i den utsträckning som behövs 

vilket kan upplevas påfrestande för arbetssituationen.  
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Enligt Gebbie et. al (2012) är det av vikt att pedagoger lägger ner arbetstid på att reflektera 

tillsammans för att kunna utbyta strategier med varandra och på så sätt utveckla sina strategier 

samt få nya infallsvinklar i sin undervisning. Detta menar forskarna bidrar till att fler barn och 

elevers förutsättningar samt behov kan tillgodoses. Gebbie et. al menar att pedagoger i dagens 

samhälle lägger mer fokus på att vara i klassrummet och undervisa än att reflektera över vad 

de gör i klassrummet. Vidare beskriver de att reflektion från specialpedagoger och kollegor 

med liknande erfarenheter då är positivt och att det bidrar till att lärarens arbete i klassrummet 

ständigt omprövas.  

4.2.5 Åtgärder  

Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) handlar specialpedagogik om barns och elevers 

utbildningsmiljö, samspelet mellan olika individer och samhället. För att då kunna arbeta med 

åtgärder utifrån barns samspel i miljön och deras förutsättningar menar Sandberg (2009) att 

det är betydelsefullt att arbeta med kartläggning. Det är viktigt att göra en kartläggning av 

barnet samt skolverksamhetens sociala och fysiska miljö. Den sociala miljön består av 

samspelet mellan barnet och andra barn samt samspelet mellan barnet och de vuxna i 

skolmiljön. Den fysiska miljön består av hjälpmedel, material, utformningen av lokaler, 

belysning, det kan även handla om barns placering i klassrummet eller vid samlingen i 

förskolan. Genom att pedagogerna observerar barnens styrkor och svagheter kan de sätta upp 

mål och riktlinjer för vilka åtgärder som behöver vidtas. För att få hjälp och stöd med att 

upprätta en kartläggning kan pedagogerna vända sig till specialpedagoger, barnläkare, 

logoped, psykologer, sjukgymnast, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och 

personal från olika stödteam för att få kunskap inom dessa områden. Barn i skolvärlden som 

är i behov av stöd delas ofta upp i kategorier och benämns i de flesta kartläggningarna som 

barn med koncentrationssvårigheter samt barn med tal- och språksvårigheter (Sandberg, 

2009).  

Sandberg (2009) tar upp att pedagoger och barn kan få stöd och hjälp av exempelvis 

specialpedagoger, som ger handledning till pedagogerna om hur de kan gå till väga för att 

hjälpa ett barn som är i behov av stöd. Stödet kan ges direkt till det specifika barnet som är i 

behov av stöd eller till hela barngruppen. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) 

tar upp att tillgång till professionell handledning är viktigt i arbetet med barn i behov av stöd. 

Kontinuerlig handledning ger pedagogerna tillfälle att i lugn och ro prata och diskutera för att 

utveckla sitt arbete med eleven och komma fram till eventuella åtgärder.  
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Persson (2008) menar att det i första hand är elevens förutsättningar att nå skolans 

kunskapsmål som avgör om eleven har rätt till stöd eller inte. Om det visar sig att eleven inte 

uppfyller de kriterier som krävs för att uppnå målen vidtas olika åtgärder för att hjälpa eleven 

nå de uppsatta målen, vilket är ett allmänt uppdrag för pedagogen. Även Jakobsson och 

Nilsson (2011) anser att det är viktigt att ge stöd och resurser till de barn som riskerar att 

hamna i svårigheter av olika slag. De menar vidare att varje barn ska ha rätt till att utveckla 

sina kunskaper utefter sin egen förmåga, för att nå de uppsatta målen. Även Keslaira, Maurina 

& McNallyb (2012) tar upp att det är viktigt att lägga fokus på de barn som är i behov av stöd 

och inte bara fokusera på de elever som presterar bra i skolarbetet. Detta för att hjälpa de 

elever som är i behov av stöd att nå de uppsatta målen i skolan.  

4.2.6 Utbildning 

Specialpedagogutbildningen startade år 1990. Utbildningen såg annorlunda ut jämfört med 

den tidigare speciallärarutbildningen. Specialpedagogen skulle jämfört med specialläraren 

arbeta utvecklande och handledande på tre nivåer, grupp-, organisation- och individnivå 

medan speciallärarens huvudsakliga arbete innefattade undervisning med särskilda elever. 

Specialpedagogen behövde även kompetens för att kunna bedriva handledning och ett 

pedagogiskt utvecklingsarbete på skolverksamheten (Bladini, 2004).  

 

Att vilja hjälpa och stötta barnen menar Lansheim (2010) är den främsta anledningen till att 

pedagoger väljer att utbilda sig till specialpedagoger. Vidare har Lansheim funnit att 

pedagoger utbildar sig för att skapa ett meningsfullt och tydligt arbetssätt, då 

specialpedagogens uppdrag uppfattas som viktigt i strävan mot att hjälpa de barn och elever 

som är i behov av stöd. Även Gebbie, et. al (2012) bekräftar att specialpedagoger både 

nyutbildade och erfarna, behöver fortbildning, vilket bidrar till att lärarna håller sig 

uppdaterade om nya forskningsrön inom specialpedagogiken. Vidare är det viktigt att 

specialpedagogerna har en medvetenhet om hur resurser ska fördelas i skolverksamheten för 

att veta vilken hjälp som behövs sättas in för de barn som är i behov av stöd i förskola och 

skola. Forskarna menar att denna medvetenhet om resursbehov skapas av kontinuerlig 

utbildning.  
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4.3 Skolverkets riktlinjer 

I denna del tar vi upp rekommendationer ur Läroplan för grundskolan och förskolan samt 

Skolverket. 

Barn och elever ska få möjlighet att nå målen i skolverksamheten, i vissa fall behövs särskilt 

stöd insättas för barn och elever. Enligt Skolverket (2007) sätts detta stöd oftast in för sent 

vilket beror på att läraren avvaktar med de svårigheter som har upptäckts hos eleven. Att 

istället sätta in stöd direkt bidrar till att mindre resurser krävs och att en negativ utveckling 

hejdas hos eleven. För att erbjuda särskilt stöd ska en förståelse för skolans undervisning 

finnas samt en kunskap om hur undervisningen påverkar barn och elevers behov av särskilt 

stöd (Skolverket 2007).   

Om en elev inte når kunskapsmålen i skolan, vilket är den problembeskrivning som är 

dominerande i skolan, ska åtgärder utföras i form av ett åtgärdsprogram. Det finns även andra 

problem som beskrivs i åtgärdsprogram. Dessa kan vara läs- och skrivsvårigheter, 

matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter och tal-/språk-

/kommunikationshinder. Skolverket beskriver vidare att ett åtgärdsprogram är ett dokument 

som arbetas fram av den berörda personalen på skolan tillsammans med vårdnadshavare och 

elev. Skolverkets slutsats handlar om att upptäcka elevens behov av särskilt stöd så tidigt som 

möjligt för att eleven ska kunna utvecklas i samspel med de uppsatta målen i skolan. I 

åtgärdsprogrammet utgår arbetet från uppsatta mål som bryts ner till delmål som den enskilde 

eleven, utifrån pedagogens kompetens, anses kunna uppnå. Åtgärdsprogrammet ska åtgärda 

skolans upplevda svårigheter hos en elev, dokumenteras och uppföljas. De pedagoger som 

ingår i arbetet är vanligen, ansvarig lärare, specialpedagog samt speciallärare (Skolverket, 

2003).  

Enligt Skolverket (2007) finns dock inte kravet på att insätta ett åtgärdsprogram i förskolan, 

det finns istället en rekommendation om att arbeta fram en individuell plan, som syftar till att 

dokumentera stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd på förskolan. Skolverket (2003) 

menar vidare att specialpedagogiska personalen kontinuerligt bör utnyttja sin 

specialpedagogiska kompetens för att ge stöd till de barn som behöver stöd samt dela med sig 

av sin kompetens till övrig personal och skolledning. 

Att upprätta ett åtgärdsprogram är ett krav i skolverksamheten, programmet inkluderar både 

eleven och miljön och syftar till skolans förändringsarbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Med eleven i fokus ska åtgärdsprogrammet vara ett planeringsinstrument för att upptäcka 
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påverkansfaktorer gällande elevers förutsättningar till lärande. Det är förändringsarbetet som 

är det viktiga arbetet i skolverksamheten tillsammans med det skrivna åtgärdsprogrammet. 

Programmets innehåll ska dokumentera förändringsarbetet (Skolverket, 2007).  

I Lpfö 98 framkommer det att samarbetet mellan hem och skola är en viktig del i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2010).  Skolverket (2007) betonar att när hem och 

skolverksamhet samarbetar blir det enklare att föra en dialog om en oro eller svårigheter 

uppstår gällande ett barns utveckling på skola och förskola. Genom att ha utvecklingssamtal 

med barn och vårdnadshavare skapas ett bra tillfälle att ta upp tankar kring barnets utveckling 

samt arbeta vidare med att sätta upp nya mål för den enskilde eleven och barnet. Dessa samtal 

kan skapa en utgångspunkt och en fortsättning till en individuell utvecklingsplan och ett 

åtgärdsprogram om det behövs (Skolverket, 2007). En individuell utvecklingsplan syftar till 

att skapa en planering för barnet och elevens vidare utveckling i skolan vilket ibland kan 

resultera i att ett åtgärdsprogram inte behövs upprättas då de anses ha liknande funktion 

(Skolverket, 2003).  
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5 Metod  

Här beskrivs studiens tillvägagångssätt genom val av metod, intervjufrågor, urval av 

informanter, forskningsetiska regler, förberedelse, genomförande, bearbetning av data samt 

studiens tillförlitlighet. 

5.1 Val av metod 

Då vi vill undersöka hur specialpedagoger beskriver sin yrkesroll, har vi valt att intervjua 

specialpedagoger inom förskola och skola som metod.  

Vår studie är baserad på kvalitativ forskningsmetod. Bryman (2002) beskriver att kvalitativa 

intervjuer riktar sig mot den intervjuades perspektiv om ett visst fenomen. Enligt Bryman 

innefattar en kvalitativ metod i ett forskningsarbete att forskningen är tolkande samt att 

resultaten grundar sig i forskarens och deltagarens uppfattningar, vilket i denna studie innebär 

att vi som forskare vill få en förståelse för specialpedagogers uppfattningar av vad som anses 

verkligt för dem. 

5.2 Intervjufrågor 

Inför våra intervjuer har vi tagit hänsyn till det som Stukát (2005) tar upp om intervju som 

metod. Stukát betonar att intervju som metod har sina begränsningar då stora krav ställs på 

intervjuaren genom att undvika ledande frågor, ja- och nejfrågor samt frågor med värderande 

ord. Detta har vi tagit hänsyn till i utformningen av vårt underlag (se bilaga 1).   

Våra frågor är förbestämda och kommer i en viss ordning i våra intervjuer, vilket Stukát 

(2005) beskriver som en semi-strukturerad intervjumetod och innebär att vi har möjlighet att 

ställa följdfrågor. När vi utformade våra frågor valde vi att inleda intervjun i form av 

bakgrundsfrågor för att skapa en allmän dialog mellan oss studenter och informanten. Därefter 

konstruerade vi frågor med fokus på deras verksamhet och yrkesroll. För att utforma studiens 

intervjufrågor (se bilaga 1) har vi tagit del av andra uppsatser och avhandlingars 

intervjufrågor som berör ämnet specialpedagogik. Exempelvis Lansheims (2010) avhandling 

som vi fann aktuell för vår studie, där blivande och verksamma specialpedagogens 

yrkeslivsberättelser tas upp.   

Frågorna i studien har provats på andra individer innan de genomfördes med studiens 

informanter, detta anser Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) skapar en bild av att se 

hur frågorna uppfattas. Även Hartman (2003) menar att man som forskare ska prova 

intervjufrågorna innan för att inte ta upp informanternas tid samt få möjlighet att omformulera 
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frågorna innan intervjutillfället. Efter att vi provat våra intervjufrågor på andra vuxna och 

kurskamrater fick vi justera en del frågor då vi ansåg att vissa av frågorna inte var så tydliga 

eller gav den information vi behövde. 

5.3  Urval 

Studien är genomförd på tio stycken kommunala skolverksamheter inom förskola och 

grundskola. Vi valde att intervjua fem specialpedagoger inom förskolan och fem 

specialpedagoger inom grundskolan i årskurs ett till sex. Specialpedagogerna var mellan 

trettio och sextiotre år. Vi besökte kommunens hemsida för att hitta kontaktinformation om 

studiens informanter. I sökandet efter specialpedagoger valde vi att skicka ett mejl i god tid 

med information (se bilaga 2) om vår studie samt intervjufrågorna som bilaga. På så sätt 

kunde specialpedagogerna förbereda sig på att intervjuas genom att få tid på sig att tänka 

igenom frågorna inför intervjutillfället. Hartman (2003) betonar vikten av att förbereda 

informanterna inför en intervju. De utbildade specialpedagoger som vi intervjuat var 

verksamma inom förskola och skola och hade arbetat mellan tre och sex år i verksamheterna.  

Informanter som arbetade inom förskolan hade en förskollärarutbildning i grunden samt en 

påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik. Dock var en del av dessa pedagoger inte aktiva 

som specialpedagoger på förskolan där de arbetade. Dessa specialpedagoger var verksamma 

för två år sedan, vilket innebär att de då arbetade utifrån samma läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 

2010) som de övriga specialpedagogerna som intervjuats inom förskolan. Detta såg vi inte 

som något hinder i vår studie då vi utgick från deras tidigare erfarenheter som verksamma 

specialpedagoger.  

Specialpedagogerna som var verksamma inom skolan hade en grundskollärarutbildning i 

botten och en påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik, alla informanter i skolan 

arbetade som specialpedagoger. Vårt urval är ett medvetet val som Stukát (2005) beskriver 

som ett strategiskt urval då vi vill upptäcka hur våra informanter ser på ett visst fenomen. 

5.4 Forskningsetik 

Forskningsetik har genomsyrat vårt arbete då vi har utgått från de fyra forskningsetiska krav 

som Vetenskapsrådet (www.vr.se) har framställt. Enligt Stukát (2005) bör ett forskningsarbete 

utgå ifrån etiska principer för att ta hänsyn till de individer som ingår i studien, vilket innebär 

att vi som forskare måste uppfylla de forskningsetiska kraven och skydda individen.  

Informationskravet: Alla som deltagit i studien har informerats om att det är frivilligt att vara 

med och att de när som helst får avsluta sitt deltagande. 

http://www.vr.se/
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Vidare ska vi som forskare informera berörda specialpedagoger i studien om vårt syfte i ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Samtyckeskravet: Innebär att vi får ett samtycke från 

specialpedagogerna om att studien får bedrivas i skolverksamheten, antingen muntligt eller 

skriftligt. Konfidentialitetskravet: Det tredje kravet innebär att all material och personlig 

information som samlas in från studien behandlas otillgängligt för obehöriga. Kravet innebär 

även att vi har tagit hänsyn till deltagarnas anonymitet och vi kommer att benämna 

specialpedagogerna utefter verksamhet och med numrering. Nyttjandekravet: Det sista kravet 

handlar om att det material som har samlats in endast får användas av ansvariga forskare för 

studien, det är bara vi som forskar som får ta del av identifierat material i forskningsarbetet. 

Den insamlade datan i studien kommer att förstöras efter att studien är genomförd och 

godkänd (Bryman, 2002). 

5.5 Förberedelse 

Att som forskare vara väl förberedd på en intervju anser Kvale (1997) och Stukát (2005) är 

viktigt för intervjuresultatet. Vi har därför fördjupat oss inom ämnet specialpedagogik och 

tagit del av metodlitteratur för att få ett så bra resultat som möjligt. Som vi nämnt tidigare i 

studien stämde vi träff via mejl med informanterna där vi bifogade information om vår studie 

samt intervjufrågorna.  

Vi har båda deltagit under alla intervjuer för att få ut så mycket information som möjligt samt 

inta olika perspektiv på det vi fått fram ur intervjun. Inför mötet hade vi med oss 

anteckningsblock, penna och två mobiltelefoner för att kunna anteckna och spela in samtalet. 

En av oss antecknade vad som sades under intervjun och en av oss intervjuade informanten. 

Stukát (2005) anser att det är viktigt att kontrollera att ljudupptagningen fungerar korrekt inför 

en intervju, vilket vi undersökte innan utförandet av intervjun. Då ett antal av våra 

informanter hade svårt att avsätta en tid för att träffas för en intervju valde vi att erbjuda dem 

att svara på våra frågor via mejl vilket innebar att ljudupptagning uteblev. En nackdel med att 

få svar på mejl kan vara att följdfrågor uteblir samt att det insamlade materialet inte blir lika 

stort som vid en intervju. 

Den sammanlagda tiden för en intervju beräknade vi utifrån de individer vi tidigare provat att 

intervjua. Vi kom fram till att varje intervju skulle ta cirka trettio minuter per informant I 

anteckningarna försökte vi skriva ner det vi funnit intressant under intervjun för att sedan åter 

igen lyssna på det vi funnit intressant i samtalet. På så sätt kunde vi tillsammans tolka och 

bearbeta data.  
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5.6  Genomförande 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000), Kvale (1997) och Stukát (2005) ska en 

trygg och lugn plats väljas för att informanten inte ska förlora koncentrationen under 

intervjun. I vår studie valde informanterna själva en plats där vi skulle sitta under 

intervjutillfället, vilket vi ansåg var positivt för dem. De kunde på så sätt intervjuas i en miljö 

där de kände sig trygga. Intervjuerna ägde rum i personalrum, arbetsrum och i mindre 

grupprum på den skolverksamhet som informanten var verksam inom. Enligt Zimsen (2004) 

bör intervjuaren vara en god lyssnare. Därför valde vi att sitta mitt emot våra informanter så vi 

fick ögonkontakt, vilket enligt Stukát (2005) även kan bidra till att dialogen fortskrider under 

intervjun. Vi ställde följdfrågor som vi fann relevanta under intervjuprocessen för att 

ytterligare visa vårt intresse och få fram mer information till vår studie. Två av våra intervjuer 

är genomförda via mejl då informanterna inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Vi 

valde att  avstå från att mejla följdfrågor då dessa informanter inte hade tillräckligt med tid till 

att svara på följdfrågor till vår intervju. Detta resulterade i att vi inte fick det omfång av 

material som vi önskat. 

5.7 Bearbetning av data 

Enligt Stukát (2005) finns det inga givna tillvägagångssätt för hur intervjusvaren i en 

kvalitativ studie ska analyseras eller bearbetas. I arbetet med våra transkriberingar valde vi att 

bearbeta en intervju i taget. Transkriberingen tog tio dagar då vi intervjuat tio 

specialpedagoger. I dokumentationen av vår transkribering utelämnades uttryck som vi inte 

fann relevanta för vår studie i form av slangord och förkortningar.  

När vi analyserade vårt material tog vi hänsyn till de principer som Fejes och Thornbergs 

(2009) tar upp. Dessa principer innebär att se likheter och skillnader i det insamlade materialet 

samt hur datan kan kategoriseras och grupperas i en kvalitativ analys. Enligt Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) är det en viktig del att kategorisera och tolka svaren i analysen 

av den insamlade datan. De svar vi fick på mejlen skrev vi ut och sammanställde. Vi klippte 

ut meningar och påståenden som vi jämförde med datan från ljudupptagningarna. Därefter  

markerades likheter och skillnader samt vad som särskildes och hörde ihop i vår insamlade 

data. Detta jämförande arbete är enligt Fejes och Thornberg (2009) en pågående process 

genom hela analysarbetet. 
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I vår analys av den insamlade datan valde vi ut teman som vi fann relevanta för studiens syfte 

och resultat. Då vårt syfte är att ta reda på specialpedagogens yrkesroll i förskola och skola 

ville vi fördjupa oss i hur de beskriver sin roll på verksamheten de arbetar på. Vi sökte därför 

efter arbetsuppgifter och deras syn på arbetet som specialpedagog, det de själva lyfte fram 

som relevant. Teman som vi fann i vår analys var uppdrag, tid, arbetsuppgifter, stöd, 

kartläggning, samarbete med hemmet, hjälpmedel, kunskapsmål och förståelsen för yrket som 

specialpedagog. Dessa teman presenteras ytterligare studiens resultatdel. Då vi har utgått från 

utvalda kategorier och genom dessa funnit teman, har vi använt oss av en innehållsanalys då 

Bryman (2002) anser denna analysmetod är lämplig när forskaren vill analysera texter utifrån 

teman.  

5.8 Studiens tillförlitlighet 

Då vi ställer följdfrågor blir intervjuresultaten olika eftersom följdfrågorna inte är 

förutbestämda. Det innebär att vi kan få fram den information vi behöver i vår studie genom 

att ställa frågor om det vi vill få reda på mer om. Vi anser att studien då blir mer tillförlitlig än 

exempelvis genom en enkätundersökning där inga öppna följfrågor kan ställas. Med öppna 

följdfrågor menar vi följdfrågor med syfte till att få fram önskad information. Vi anser att 

studien hade varit mer tillförlitlig om vi även hade intervjuat barn, elever och skolledningens 

syn på specialpedagogens roll i förskola och skola. På så sätt hade vi fått ett större 

helhetsintryck av specialpedagogik i förskola och skola. Genom att vi var två som analyserade 

och bearbetade den insamlade datan från intervjuerna menar Kvale (1997) att studiens 

tillförlitlighet kan bli högre.  

5.9 Metoddiskussion 

I denna diskussion kommer vi att ta upp och reflektera kring hinder och möjligheter som 

uppkommit i arbetet med vår studie.  

Vi upplevde att det var svårare att hitta informanter i förskolan jämfört med i grundskolan då 

det var många förskollärare som var utbildade specialpedagoger men som inte var verksamma 

specialpedagoger på förskoleverksamheten. Vidare var det svårt att få en tid till intervju då 

många av informanterna hade svårt att avsätta tid för intervju. Därför valde vi även att 

genomföra några av våra intervjuer via mejl, vilket bidrog till att följdfrågor uteblev och det 

insamlade materialet inte blev lika omfattande som vi önskade.  

Inför genomförandet av våra intervjuer hade vi beräknat utifrån testintervjuerna att 

intervjutillfället skulle ta cirka trettio minuter per informant. Det blev inte som vi planerat då 
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alla intervjuer överskred tidsomfånget. Intervjuerna pågick istället mellan fyrtio och nittio 

minuter vilket resulterade i att transkriberingstiden tog mycket längre tid än vad vi beräknat. 

Å andra sidan var det en fördel då vi fick mer material att tillgå i vår studie. Eftersom 

informanterna själva fick välja plats för intervjun var inte miljön så som vi önskat. Några 

intervjuer genomfördes i personalrum på skolverksamheten där en diskmaskin var igång och 

störde ljudupptagningen under samtalet. Det kom även in personal vid ett flertal tillfällen 

vilket resulterade i att vi och informanterna tappade fokus.  

  



21 
 

6 Resultat och Analys 

Vårt syfte med denna studie är att studera hur specialpedagogens arbetsroll ser ut i förskolan 

respektive skola. I denna del kommer vi att presentera de teman som vi har fått fram genom 

vår analys. Eftersom vi är intresserade av specialpedagogens arbetsroll, presenterar vi teman 

med citat från våra intervjuer. Citaten under varje tema är utdrag ut våra intervjuer med 

specialpedagogerna i skolan samt specialpedagogerna i förskolan. Under citaten benämner vi 

dessa som förskola och skola. Vi har valt att ha ett längre citat från specialpedagogerna i 

förskolan och skolan då deras beskrivningar liknade varandra. Detta för att undvika 

upprepning av likartade citat.  

De teman som vi funnit är: 

 Uppdrag 

 Tid 

 Arbetsuppgifter  

 Stöd 

 Kartläggning 

 Samarbete med hemmet 

 Hjälpmedel 

 Kunskapsmål 

 Förståelsen för yrket som specialpedagog 

 

6.1 Uppdrag 

Utifrån våra intervjuer framkommer det att specialpedagogerna i skolan anser att deras arbete 

som specialpedagoger är riktat direkt till den enskilde eleven, i form av enskild undervisning, 

vilket de menar inte är deras huvudsakliga uppdrag som specialpedagog. De menar att deras 

främsta uppgift i uppdraget är att handleda pedagoger i arbetet med barn i behov av stöd. 

Specialpedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar enskilt och i grupp med barn i behov 

av stöd.  

Jag är anställd som specialpedagog och har en grundskollärarutbildning i botten , jag 

har förstås också en  påbyggnadsutbildning som specialpedagog. Ibland när en elev 

behöver enskild undervisning får jag gå in och hjälpa till vilket egentligen inte är 

mitt huvudsakliga uppdrag utan mer speciallärarens uppdrag då dom arbetar mer 

med enskild undervisning med en elev. Om en elev stör och skriker under en lektion 

får jag också ibland gå in och hjälpa till som en extra resurs i klassen. Min främsta 
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arbetsuppgift som specialpedagog är ju trots allt att handleda och stötta pedagoger i 

arbetet med elever i behov av stöd (Skola, specialpedagog 2).  

Min grundutbildning är förskollärare och så har jag en påbyggnadsutbildning som 

specialpedagog. Jag utför specialpedagogiska uppdrag som innefattar upprättande av 

handlingsplaner och olika tester med barnen inom läs- och skriv med femåringar. 

Specialpedagogen i förskolan arbetar mer i verksamheten med barngruppen än de i 

skolan, där de verkar ha en mer handledande roll. Ibland kan ett barn vara hjälpt med 

att vi går ifrån en stund och får lite egen tid och stöttning. Något som jag 

uppmärksammat när jag har sökt jobb är att de vill ha specialpedagoger med 

uppdrag i skolan. De vill att man ska en grundskollärarutbildning i botten och inte 

en förskollärarutbildning. Jag är inte lika attraktiv med en förskollärarutbildning i 

botten (Förskola, specialpedagog 8).   

Vi tolkar ovanstående citat som att specialpedagoger i skolan ibland får ”agera” speciallärare i 

undervisningen vilket de menar inte är deras huvudsakliga uppdrag. Detta kan liknas med det 

som Bladini (2004) tar upp att specialpedagogutbildningen startade år 1990 för att skapa ett 

mer handledande uppdrag jämfört med speciallärarutbildningen som fokuserar på 

undervisning med enskilda elever. Vi tolkar detta som att specialpedagogens uppdrag 

fortfarande är otydligt då specialpedagoger i dagens skolor kan få gå in och agera 

speciallärare.  

Specialpedagogerna i förskolan anser att de har ett uppdrag som fokuserar på att hjälpa till 

och stötta i barngruppen men att de även kan arbeta enskilt med ett barn om tid finns. Vi 

tolkar detta som att specialpedagoger är verksamma i barngruppen på förskolans verksamhet, 

vilket inte stämmer överens med det som Lansheim (2010) tar upp. Lansheim menar att 

specialpedagogen uppdrag i förskolan inte är knutet till själva verksamheten, utan fungerar 

mer som tillfälliga insatser under vissa perioder. Vidare anser Lansheim att dessa insatser 

handlar om att ge handledning till personalen på förskolan och ibland även till 

vårdnadshavare. 

6.2 Tid 

Under våra intervjuer har vi uppmärksammat flera pedagoger som anser att tid för reflektion, 

planering och utvärdering är en bristvara i deras arbete som specialpedagoger. Våra 

informanter anser att kvalitén i verksamheten ökar genom att reflektera över sitt arbete med 

andra kollegor. De betonar att barn i behov av stöd behöver varierade arbetsformer och genom 

att få tiden till att diskutera med andra specialpedagoger och övrig skolpersonal menar de att 

nya strategier för barnet och elevens inlärning utvecklas.  
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Jag har ingen schemalagd tid för planering. Det är alltid mellan saker som är bokade. 

Jag har inte bokat in planering men jag bokar in möten och handledning och lite 

lektioner sen det som är emellan är ju tid för mig att planera och dokumentera, ta 

kontakter med personer och så. Så det är inte så mycket tid till att just få planera. Det 

är ju mycket kringarbeten och dokumentera saker. Det skulle vara bra att få en 

schemalagd planeringstid där jag får sitta och tillsammans med andra och reflektera 

och utvärdera mitt arbete arbete med barnen, det skapar en bättre kvalitet i mitt 

arbete. Barn i behov av stöd behöver olika inlärningsmetoder i undervisningen, 

dessa är viktiga att reflektera kring (Skola, specialpedagog 4). 

Nej, jag har ingen schemalagd planeringstid gällande det arbetet jag gör som 

specialpedagog utan den planeringstid jag har är tillsammans med en kollega till den 

vanliga verksamheten så att säga. Om det behövs göra en handlingsplan för ett barn i 

behov av stöd avsetts tid till det. Det finns ingen schemalagd tid för att reflektera om 

det arbetet vi gör med barn som har behöver stöd. Det skulle ju vara bra om man 

fick tid till att prata och utvärdera sitt arbete om de insatser man gör för barn som 

behöver extra stöttning, detta saknar jag i min verksamhet (Förskola, specialpedagog 

1). 

Specialpedagogerna värderar tid för reflektion samt planering och utvärdering av sitt arbete 

med barn i behov av stöd. I citaten framkommer det även att specialpedagoger i skola anser 

att skolverksamhetens kvalitet ökar om tid för reflektion och utvärdering schemaläggs. Vi 

tolkar detta som att pedagogerna genom reflektion kan utbyta erfarenheter med varandra och 

inta nya perspektiv i sitt arbete som specialpedagog. Detta är något även specialpedagogiska 

myndigheten (2008) tar upp, att pedagoger bör få tid för reflektion för att ge varandra 

stöttning och utveckla den egna kompetensen, för att skapa en bra kvalitet i 

skolverksamheten.  

Vi tolkar utifrån citaten att specialpedagogerna både inom skola och förskola upplever en brist 

på tid för reflektion och planering. Det kan liknas med det som Lansheim (2010) tar upp om 

att pedagoger i skola och förskola ofta anser att tiden för reflektion och planering inte räcker 

till som forskaren menar kan bidra till att arbetssituationen blir påfrestande. Gebbie, et. al 

(2012) menar att reflektion bidrar till nya synsätt i arbetet vilket citatet från skolan styrker då 

det framkommer att barn i behov av stöd behöver olika inlärningsmetoder i undervisningen. 

Skolverket (2003) menar att avsatt tid för planering och reflektion även bidrar till 

specialpedagogiska kompetenser till övrig personal och för att ge stöttning till de barn och 

elever som är i behov av stöd.  
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6.3 Arbetsuppgifter 

I våra intervjuer har alla specialpedagogerna betonat sina arbetsuppgifter som en viktig del i 

det specialpedagogiska arbetet med barn i behov av stöd. Specialpedagogerna i skolan 

beskriver arbetsuppgifter som innefattar kartläggning, åtgärdsprogram, tester, utredning, 

handledning, dokumentera, elevhälsoarbete, uppföljning och utvärdering, föräldrakontakt 

samt externa kontakter som BUP (barn och ungdomspsykiatrin), socialtjänsten och 

habiliteringen som hjälper till att tillgodose elevens pedagogiska behov i samråd med 

specialpedagogen. I förskolan beskriver specialpedagogerna arbetsuppgifter som handlar om 

att arbeta med upprättande av handlingsplaner, utföra tester, stötta enskilt barn i barngrupp 

samt stötta hela barngruppen.  

Specialpedagogens arbetsuppgifter handlar om att arbeta med elevhälsoarbete, 

handleda andra lärare i att jobba kring elever som har särskilda behov. Kontakter 

runt om kring, externa kontakter som socialtjänst, BUP vilket är barn och 

ungdomspsykiatrin och habiliteringen som ger mig, ja vad ska jag säga, hjälper till 

att se elevens pedagogiska behov i skolan. Vi arbetar även med föräldrakontakter, 

vårt elevhälsoteam sitter och pratar om och tar beslut kring de enskilda eleverna, 

samarbeta med lärare, skriva dokumentation som åtgärdsprogram.  Följa upp 

uppgifter, skriva dokument, utreda, skriva ihop tester som har gjorts för att kunna 

skriva en utredning eller kartläggning på en elev, reda ut vad som är elevens styrkor, 

vad är svagheterna för den här eleven och vad innebär det (Skola, specialpedagog 3). 

 

Förr gjorde jag åtgärdsprogram men det gör jag inte nu, det finns inget krav på oss i 

förskolan att göra det längre. Men ska det upprättas en handlingsplan på någon av 

avdelningarna, så är det min arbetsuppgift att göra det tillsammans med den 

ansvariga pedagogen. Om jag ser att ett barn har problem så kan jag genomföra 

tester och se på vilket sätt barnet behöver hjälp. Om jag upptäcker att barnet har 

problem med att förstå innebörden av ett verb så går jag in och arbetar med hela 

gruppen eller stöttar det enskilda barnet i gruppen så att säga (Förskola, 

specialpedagog 10). 

Vi tolkar det som att specialpedagogerna främsta arbetsuppgift i skolan är att handleda andra 

lärare i arbetet med barn i behov av stöd samt ha externa kontakter gällande pedagogiskt stöd 

kring elever som är i behov av det. De externa kontakterna kan enligt Sandberg (2009) vara 

exempelvis barn och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Även Lansheim (2010) syftar på, 

att specialpedagogens arbetsuppgifter är främst att handleda och arbeta i form av resursteam 

som arbetar för att bistå elever i behov av stöd.  
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Vi tolkar citatet från förskolan som att arbetsuppgifterna i förskolan inte har lika stor 

omfattning som i skolan då de inte tar upp lika många ansvarsområden som specialpedagogen 

i skolan beskriver. Vi upplever det även som att specialpedagogen i skolan har en mer 

handledande roll i sin arbetsuppgift än i förskolan. Även Bladini (2004) tar upp, att den 

handledande rollen skiljer sig åt i förskola och skola, men på ett annat sätt än vad vi har 

tolkat. Bladini menar tvärtom, att den handledande funktionen har växt fram i grundskolan 

medan funktionen i förskolan har funnits en längre tid och har hunnit etablera sig, vilket även 

stämmer överens med en granskning som Skolverket (1999) och Skolverket (2004) utfört i 

grundskola och förskola.  

6.4 Stöd 

Vi har genom våra intervjuer uppmärksammat olika anledningar till att specialpedagogiska 

insatser behövs för att hjälpa ett barn i behov av stöd. Dessa insatser kan vara att ”prioritera 

det som skadar” eller att hjälpa en elev som har medfödda svårigheter. Det kan också handla 

om läs- och skrivsvårigheter, där stöd behövs.  

”Man prioriterar det som skadar” när det gäller att sätta in stöd, om en elev kommer 

in i klassrummet och skriker och inte vill jobba så stör det ju hela klassen. Den 

eleven kränker andra, skapar oro och stör för sig själv då, även den eleven får inte ut 

någonting från den lektionen. Vi tar ofta ut de bråkiga eleverna ur klassummet. De 

svaga elever som inte syns och märks får mindre stöd än de som syns och hörs 

tyvärr. det är synbart och märkbart att här finns stora behov och vi får bemöta dom 

oavsett vad det beror på, om det är medfödda svårigheter eller om det beror på 

miljön på något sätt som påverkar hur eleven fungerar just nu, så måste vi bemöta 

det, det tar den mesta tiden, inte bara av mig utan av personal och att vi får sätta till 

extra personal för att stötta upp i en grupp för att det finns ett behov, det är ju en del 

att läs- och skrivträna men det är inte så mycket, behoven finns där men det går nog 

mer åt det här för att det är mer märkbart eftersom en hel grupp inte fungerar då. 

Koncentrationssvårigheter berör ju hela gruppen medans barn med läs- och 

skrivsvårigheter är mer på individnivå (Skola, specialpedagog 6).  

På förskolan sätts stöd in om ett barn har problem med talet, språket eller 

kommunikationen med andra barn och vuxna. Det ligger mycket fokus på att barnen 

ska fungera i det sociala samspelet med andra barn. Om ett barn är väldigt stökigt 

och utåtagerande vill vi försöka lösa det så fort som möjligt och sätta in stöd. Det 

blir ju ofta att vi får ta undan det barn som stör gruppen. De tysta barnen kommer 

ofta i skymundan tyvärr, de kan ju också ha behov av stöd (Förskola, specialpedagog 

5).  
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Vi tolkar detta som att specialpedagogerna i skolan och förskolan lägger mer fokus på att ge 

stöd åt de barn och elever som är bråkiga och utåtagerande. Både i skolan och i förskolan tas 

dessa barn och elever ut ur gruppen eller klassen och missar på så sätt viktiga lärtillfällen. 

Roualdes (2013) anser att ett barn med behov av stöd behöver utvecklas både som individ och 

i grupp vilket pedagogen bör ta hänsyn till i sin undervisning i förskola och skola. Då 

specialpedagogerna tar ut de barn som anses störa de andra barnen uppfattar vi det som att 

dessa barn inte blir inkluderade i gruppen vilket Roualdes (2013) menar är en viktig del för 

barn och elevernas känsla att lyckas, både enskilt och tillsammans med andra elever och barn. 

Både inom förskolan och skolan beskriver specialpedagogerna att en del barn och elever inte 

får det lärande och stöd som de har rätt till vilket framkommer i läroplanerna för förskola och 

grundskola att de ska ha rätt till (Skolverket 2010, 2011). Enligt Lpfö 98 ska personalen på 

verksamheten tillgodose varje barns behov, utveckling och lärande. I Lgr 11 framkommer det 

även där att personalen ska uppmärksamma och tillgodose varje elevs behov för att bidra till 

en god miljö för lärande och utveckling. 

6.5 Kartläggning 

Kartläggning är något som våra informanter anser är viktigt för att uppmärksamma de barn 

och elever som är i behov av stöd. De tar upp att kartläggning är en viktig del i det 

specialpedagogiska arbetet både i förskola och skola. Vidare menar de att orsakerna till att en 

kartläggning genomförs kan vara olika anledningar så som koncentrationssvårigheter och läs- 

och skrivsvårigheter hos barn och elever.  

Kartläggning är ju en viktig del i arbetet där vi kartlägger elevens styrkor och 

svagheter. Jag kollar även miljön runt eleven, både den inre och yttre. Om ett behov 

uppstår kring en elev med exempelvis koncentrationssvårigheter eller läs- och 

skrivsvårigheter så börjar jag med att utreda och kartlägga, vad beror det på och så 

tar in vad eleven tycker själv, vad tycker föräldrarna, hur har det varit en längre tid 

bakåt för eleven, fundera på om eleven har varit exempel hos logoped när eleven var 

liten, vad man ser i språkutvecklingen, har eleven språksvårigheter och kanske inte 

förstår allting så snabbt, titta på hur man jobbar i klassen, blir det rörigt för eleven, 

alltså miljön, har den många olika lärare, kan vi skapa en struktur och en slags ram 

för eleven (Skola, specialpedagog 7). 

Vi kartlägger de barn som vi tror har problem på något sätt, det kan handla om, 

koncentration och samspelet med andra barn eller språksvårigheter. När vi 

kartlägger barnen ser vi till miljön som barnet är i, hur den påverkar barnet, är det 

stökigt eller om vår verksamhet inte är anpassad till barnets behov, hur barnet 
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integrerar i leken med andra barn och hur barnets språk och talutvecklingen ser ut 

(Förskola, specialpedagog 9). 

Specialpedagogerna i förskola och skola anser att det är av vikt att kartlägga barn och elever 

för att komma fram till om de behövs sätta in stödresurser, som kan hjälpa barnet eller eleven 

att fungera i verksamheten. Även Sandberg (2009) tar upp att göra en kartläggning av den inre 

miljön som innefattar samspelet mellan barn och vuxna samt den yttre miljön vilket kan 

innefatta, placering i klassrum eller samling, skolgården och lokaler. Sandberg menar vidare 

att barnet styrkor och svagheter också är en del att ta hänsyn till i kartläggningen vilket även 

specialpedagogerna tar upp. Utifrån citaten ovan tolkar vi det som att 

koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt språksvårigheter är den vanligaste 

anledningen till att en kartläggning görs i skolan och förskolan. Dessa kategorier är även 

något som Sandberg (2009) anser vara den vanligaste anledningen till att en kartläggning 

görs.  

Likaså Lpfö 98 menar att förskolans ska lägga fokus på varje barns språkutveckling som ska 

skapa en nyfikenhet och ett intresse för den skriftspråkliga världen. Likaså Lgr 11 betonar 

detta att eleven ska få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk genom undervisningen. Vi 

tolkar det som specialpedagogerna här arbetar utifrån målen i läroplanerna genom att 

kartlägga de barn som de tror kan behöva stöd i sitt lärande.  

6.6 Samarbete med hemmet 

Specialpedagogerna nämner att det är viktigt att ha ett gott samarbete mellan hem och skola 

för att kunna hjälpa de barn som är i behov av stöd på bästa, möjliga sätt. De beskriver att 

skolan kan ge råd om stödinsatser som finns att söka som familj men att skolan inte kan kräva 

att föräldrar ska vidta åtgärder i hemmiljön, utan det är skolan tillsammans med föräldrar som 

kommer fram till en gemensam lösning.  

Det är viktigt att vi specialpedagoger samarbetar med hemmet kring barn i behov av 

stöd. Vi kan ju inte kräva saker av föräldrarna men om ni gör det här och det här 

hemma så tror vi att det kommer att bli bättre tillsammans, men det är inget vi kan 

skriva i åtgärdsprogram, att föräldrarna ska göra detta eller detta. Vi kan ge 

föräldrarna stöd och tips om råd att söka hjälp som familj. Ser vi att problemen är 

hemifrån blir det ofta problem i skolan (Skola, specialpedagog 3). 

Det är ju viktigt att en god relation finns mellan oss och vårdnadshavare för att de 

ska känna sig trygga med att ha sina barn på förskolan. Barn i behov av stöd kräver 

ofta en tätare kontakt och ett gott samarbete. I ett utvecklingssamtal kan man 
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diskutera om barnets utveckling och om det finns en oro gällande någon svårighet 

kring barnet. I dom samtalen kan vi diskutera vidare om hur vi ska gå tillväga för att 

hjälpa barnet och ge råd och stöttning till föräldrarna (Förskola, specialpedagog 1). 

Detta tolkar vi som att specialpedagogerna förespråkar ett nära och gott samarbete med 

vårdnadshavare till barn i behov av stöd för att skapa goda relationer och en trygg miljö, både 

för barn, elever och vårdnadshavare. Vilket även framkommer i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

där de betonar vikten av samarbete mellan hemmet och skola som en viktig del i arbetet med 

barn i behov av stöd. Detta tar även Skolverket (2007) upp, att om förskola och skola 

samarbetar med hemmet bidrar det till goda relationer som gör det lättare att diskutera kring 

ett barn som är i behov av stöd. Specialpedagogerna tar upp att de kan ge råd och tips till 

föräldrarna vilket kan tolkas som det Lansheim (2010) tar upp, att specialpedagoger vid vissa 

tillfällen kan ge handledning till föräldrar med barn i behov av stöd.  

6.7 Hjälpmedel 

I arbetet med barn i behov av stöd har specialpedagogerna i skolan tagit upp olika hjälpmedel 

som användas i undervisningen för skapa förutsättningar för lärande. Dessa hjälpmedel 

benämner pedagogerna i skolan som, ljudböcker, dataprogram, mobiltelefon, miniräknare, 

träningsprogram, Vidare tar specialpedagogerna upp att hjälpmedel för barn i behov av stöd är 

viktigt del i lärandet för att eleven ska kunna utvecklas och komma vidare i skolarbetet. De 

betonar mobiltelefonen som ett bra hjälpmedel. Specialpedagogerna i förskolan nämner 

hjälpmedel som en bristvara och tar istället upp anpassning av förskolans miljö som en viktig 

del för barn i behov av stöd. Vidare önskar de att de fanns mer hjälpmedel att tillgå som 

exempelvis ipads.  

Man kommer ju faktiskt inte vidare i sitt lärande om man inte får använda 

hjälpmedel som exempelvis mobiltelefonen och miniräknare om man lider av till 

exempel dyskalkyli, som handlar om svårigheter i matematik. Har man problem med 

språket kan man ta hjälp av dataprogram som exempelvis Stava Rex samt ljudböcker 

och talböcker som skolan kan köpa hem, ladda ner eller låna på biblioteket. Jag 

måste bara säga att telefonen är ett jättebra hjälpmedel för elever som har svårigheter 

av något slag. De kan ha sitt schema, ladda ner ljudböcker, appar, miniräknare, 

påminnelser med mera så jag kan inte förstå varför vissa lärare är så emot 

mobiltelefoner i skolan (Skola, specialpedagog 7). 

 

Ja, de hjälpmedel på förskolan handlar mer om att anpassa förskolans miljö efter 

barnens behov som placering vid samling och matsituation. Om ett barn har svårt att 
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arbeta i en stor grupp så försöker vi lösa det med mindre grupper. Det skulle vara en 

fördel att köpa in ipads då många barn idag är intresserade av tekniska prylar men 

den ska ju inte ersätta pedagogen. Om ett barn har svårt att förstå språket kan vi 

förtydliga det vi vill förmedla genom att exempelvis visa bilder för barn med till 

exempel autism som är mycket beroende av bildkommunikation. En fördel är då att 

pedagogen kan ha med sig ipaden överallt och kan visa barnet när det behövs 

(Förskola, specialpedagog 10).  

Vi tolkar detta som att specialpedagogerna i skolan har mer hjälpmedel att tillgå för att 

tillgodose barn i behov av stöd medan specialpedagogerna i förskolan har mindre hjälpmedel 

att utnyttja i verksamheten. Specialpedagogerna i förskolan tar upp att de anpassar förskolans 

miljö efter barnens behov vilket även Sandberg (2009) tar upp, att hjälpmedel så som 

utformning av lokaler samt barnets placering vid samlingen är en viktig del att ta hänsyn till i 

arbetet med barn i behov av stöd. Specialpedagogerna i skolan tar upp fler hjälpmedel än vad 

specialpedagogerna i förskolan gör. Nilsson (2011) anser att varje barn har rätt till att få stöd 

genom resurser för att kunna utveckla sina kunskaper utifrån deras förutsättningar. Sandberg 

(2009) menar att detta kan tillgodoses genom olika material. Vi tolkar detta som att 

specialpedagogerna i skolan har goda möjligheter att tillgodose barns behov av stöd då de 

beskriver ett stort antal hjälpmedel som används i det specialpedagogiska arbetet.  

6.8 Kunskapsmål 

Under våra intervjuer har flertalet av specialpedagogerna i förskola och skola lyft fram vikten 

av att arbeta aktivt för att varje barn ska nå de uppsatta kunskapsmålen ur aktuell läroplan. De 

lyfter även fram att många elever har svårt att uppnå de uppsatta kunskapsmålen. I skolan 

beskriver de fördelen av att samarbeta med förskolan i övergången till skolan för att skapa 

förutsättningar för eleven. I förskolan anser de att det är viktigt att tidigt lägga grunden till ett 

barns lärande genom att arbeta förebyggande och aktivt med barn som har svårigheter.  

Det är ju viktigt att varje barn uppnår kunskapsmålen i skolan och är när det gäller 

barn i behov av stöd eller om vi ser att ett barn riskerar att inte uppnå målen så 

jobbar vi aktivt med att hjälpa barnet vidare. Det är många barn idag som har 

svårigheter att uppnå de uppsatta målen. Behovet av stöd har ökat med åren och jag 

kan inte säga vad det beror på men det kan ju vara en fördel i att samarbeta med 

förskolan vid övergången till skola, en del föräldrar vill ju tyvärr inte att den 

informationen från förskolan ska föras vidare till skolan vilket jag tycker skulle vara 

obligatoriskt för att underlätta för eleven (Skola, specialpedagog 2). 

I förskolan läggs grunden till ett barns lärande och då är det ju extra viktigt att hitta 

de barn som är i behov av stöttning i lärandet. När barnen börjar skolan ställs höga 
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krav på barnen och då är det bra om vi har arbetet aktivt med att uppmärksamma 

barn som har svårigheter. Jag tycker att man ska lägga mer fokus i förskolan än vad 

man gör idag för att eventuellt minska svårigheter att uppnå kunskapsmålen i skolan 

genom att tidigt uppmärksamma svårigheter och arbeta förebyggande (förskola 

specialpedagog 8). 

I första hand menar Persson (2008) att rätten till behov av stöd avgörs utifrån elevens 

förutsättningar att nå de uppsatta kunskapsmålen i skolan. Även Jakobsson & Nilsson (2011) 

samt Keslaira, Maurina & McNallyb (2012) anser att varje barn och elev har rätt till att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att kunna nå de uppsatta målen. Vidare menar 

forskarna att det är av vikt att ge resurser och stöd till de barn och elever som har svårigheter 

att uppnå kriterierna för måluppfyllelse. Enligt Tjernberg (2011) handlar specialpedagogik om 

att hitta olika arbetssätt utifrån barns och elevers förutsättningar för att kunna skapa 

möjligheten att nå undervisningens mål. Specialpedagogerna i skolan tar upp att ett nära 

samarbete med förskolan kan skapa goda förutsättningar för elevens fortsatta lärande vilket 

framkommer i Lpfö 98 (Skolverket, 2010), att arbetslaget i skola och förskola tillsammans ska 

upptäcka varje barns behov av stimulans och stöd. Detta är något som även Lgr 11 

(Skolverket 2011) tar upp. 

6.9 Specialpedagogernas förståelse för yrket 

Specialpedagogerna vi intervjuat tar upp att specialpedagogens yrke handlar om att ge 

handledning och vägledning samt ha kunskap inom vissa kunskapsområden. De nämner 

vidare att de ska ha kunskap i olika metoder som kan hjälpa barn i behov av stöd. De tar även 

upp att arbetet handlar om att vara en länk mellan olika enheter. Ett återkommande påstående 

är att en specialpedagog måste kunna se till helheten kring en elev i behov av stöd, att ha 

förståelsen för att ett barn eller elev inte är stökig av egen vilja utan att det kan ha andra 

orsaker.   

Specialpedagogen behöver ha viss kunskap inom olika metoder och inlärning 

överhuvudtaget och de svårigheter som kan uppstå och hur man kan jobba med 

elever i behov av stöd, Specialpedagogen kan nyttja sin kunskap och ge vägledning 

och handleda. Ha kunskaper omkring elever som har andra särskilda behov, både 

kunskapen men också att kunna lyfta och kunna ta olika perspektiv om en elev är 

stökig, varför den är det, den är inte det bara för att vilja bråka utan det beror på 

någonting. Då är ofta min roll att försöka att ta elevens perspektiv och då vara med 

och titta på vad man kan göra, vad beror det på. Se helheten liksom så. Det är inte 

bara en faktor som spelar roll. Att vara specialpedagog innebär även att vara länk 

mellan olika enheter (Skola, specialpedagog 6). 
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Specialpedagogisk kompetens handlar om att kunna se helheten som barnet befinner 

sig i och bakgrunden, dess kontext, Att specialpedagogens specifika kunskap tas 

tillvara. Man måste tänka att arbetet med barnen ska vara ett förändringsarbete 

istället för ett bedömningsunderlag. Ha kunskap om vad man behöver ge barnen, vad 

behöver gruppen och vad behöver individen. Specialpedagoger hjälper till att 

upprätta handlingsplaner. Specialpedagogen kompetens bör vara teoretisk och 

forskningsbaserat förankrad, att vara nära och arbeta tillsammans med barnen för att 

nå framsteg med till exempel det som upplevs som problembeteende. Att kunna se 

barnets förmågor utifrån sina egna förutsättningar, att arbeta målinriktat. Alla elever 

utvecklas men i olika takt och att kunna se de små framstegen är en viktig del i det 

specialpedagogiska yrket (Förskola, specialpedagog 9).  

Enligt Tjernberg (2010) och Specialpedagogiska myndigheten (2008) handlar 

specialpedagogik om att variera sitt arbete och prova olika metoder utifrån den kunskap som 

en elev besitter samt att arbeta målinriktat i undervisningen. Vidare menar Lansheim (2010) 

och Sandberg (2009) att det specialpedagogiska arbetet handlar om att kunna undersöka hur 

situationen ser ut kring en elev i behov av stöd, inte bara lägga fokus på vad eleven ska 

förändra, utan se till ett helhetsperspektiv. Både Bladini (2004) och Lansheim (2010) nämner 

att handledning är en del i det specialpedagogiska yrket. Enligt Sandberg (2009) behöver 

specialpedagogen ha en insikt inom olika kunskapsområden för att tillgodose barn i behov av 

stöd. Specialpedagogerna som vi har intervjuat, har en uppfattning om att yrket som 

specialpedagog innebär handledning, målinriktat arbete, allmän kunskap och kunskap om 

olika metoder samt att kunna se helheten i arbetet med barn i behov stöd.  
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7 Diskussion  

I denna del kommer vi att återkomma till studiens syfte samt diskutera vårt resultat utifrån 

våra egna tankar och svara på våra frågeställningar. Vi kommer att dela upp diskussionen 

utifrån frågeställningarna. Vi avslutar denna del med att ge förslag till vidare forskning inom 

området.  

I vår inledande del i denna studie tog vi upp våra tankar kring specialpedagogik i förskola och 

skola. Vi uppfattar att det ställs höga krav på barn och elever för att kunna nå de uppsatta 

målen i skolan och att specialpedagogens roll då har stor betydelse för barn och elever som är 

i behov av stöd. Sandberg (2009) menar att specialpedagogikens främsta avsikt är att skapa 

goda förutsättningar för varje barn och elevs lärande. Vårt syfte med studien är att ta reda på 

vad specialpedagogerna anser om sin yrkesroll i deras egen verksamhet samt om arbetssätten 

skiljer sig åt i förskola och skola. 

7.1 Vad är specialpedagogens mål? 

Lansheim (2010) menar att specialpedagogen ofta arbetar ensam i skolan och syftar till att ge 

handledning till pedagoger och hjälpa elever i behov av stöd. Våra erfarenheter kring 

specialpedagogens mål innan denna studie var att specialpedagogen i skolan hade en mer 

handledande roll och att specialpedagogen i förskolan inte hade en handledande roll, utan var 

mer aktiv i barngruppen. I våra intervjuer framkommer det att specialpedagogen beskriver sitt 

huvudsakliga mål att hjälpa de barn och elever som är i behov av stöd samt att finnas till som 

stöd för övriga pedagoger i skolverksamheten. Detta uppfattar vi ska gälla alla 

specialpedagoger oavsett om de är verksamma på förskola eller skola. Dock har vi genom 

våra intervjuer uppmärksammat olika uppfattningar om uppdragets mål.  

I specialpedagogens arbete med andra pedagoger på skolan menar Lansheim (2010) att arbetet 

även har ett utvecklande syfte som ofta utförs i samverkan med skolledningen. Enligt 

Skolverket (2003) bör specialpedagogen då utnyttja sin kompetens för att bidra med sin 

kunskap till skolledningen och övrig personal. Vi har i vårt resultat funnit att 

specialpedagoger har ett samarbete med andra pedagoger och föräldrar men de nämner inte ett 

samarbete med ledningen på skolverksamheten. Detta tror vi beror på att det kanske är en 

självklarhet i deras yrke, att ha ett nära samarbete med rektor och chef på förskola och skola. 

Det skulle också kunna bero på att samarbetet inte fungerar, då skolledningen har andra 

arbetsuppgifter som tar upp mycket tid. 



33 
 

Roualdes (2013) menar att undervisningen ska anpassas så att barn och elever i behov av stöd 

utvecklas både på individ- och gruppnivå. Bladini (2004) beskriver vidare att en 

specialpedagog jämfört med en speciallärare ska arbeta mer handledande och utvecklande på 

organisations-, grupp-, och individnivå, medan speciallärarens arbete innefattar enskild 

undervisning med elever. Genom våra intervjuer har vi funnit att specialpedagoger i skolan 

upplever att deras syfte är oklart då de vid vissa tillfällen får gå in och agera speciallärare i 

undervisningen. Som vi nämnt i vårt syfte anser vi att det ställs höga krav på barn och elever i 

skolan för att nå kunskapsmålen, detta tror vi kan vara en anledning till att 

specialpedagogerna utnyttjas till att användas som extra resurser i undervisningen.  

Vidare har vi uppfattat att specialpedagogerna i förskolan upplever sitt mål som att vara 

verksamma i barngruppen medan de i skolan har ett mer handledande syfte och arbetar mer 

självständigt. Lansheim (2010) menar att i förskolan ska specialpedagogens syfte vara att ge 

handledning till övriga pedagoger, vilket inte framgår i vårt resultat då vi genom våra 

intervjuer har fått fram att specialpedagogerna i förskolan uppger att de är verksamma i 

barngruppen med barnen. Dock menar Bladini (2004) att den handledande rollen i förskolan 

har funnits en längre tid medan den handledande funktion i skolan har växt fram vilket vi inte 

har kommit fram till i vårt resultat. Detta tror vi kan bero på att vi möjligtvis hade behövt 

intervjua fler specialpedagoger för att få en större insikt i deras arbete på olika verksamheter.  

7.2 Hur beskriver specialpedagogerna sitt yrke? 

Vi delar upp denna fråga för att få en tydligare bild av vårt resultat av hur specialpedagogerna 

beskriver sin yrkesroll i respektive verksamhet.  

7.2.1 Skola 

I skolan beskriver specialpedagogerna att deras arbetsuppgifter innefattar handledning till 

andra pedagoger och föräldrar. De tar även upp att deras arbete handlar om att fungera som en 

länk mellan olika enheter vilket enligt Sandberg (2009) kan innefatta socialtjänsten samt barn- 

och ungdomspsykiatrin. Vi har i vårt resultat kommit fram till att specialpedagogerna 

beskriver att den professionella handledningen kan ges av specialpedagogen till övriga 

pedagoger på skolan för att ge råd och vägledning i arbetet med barn i behov av stöd. När ett 

behov av stöd uppstår hos ett barn eller elev är det viktigt att pedagogerna får professionell 

handledning kontinuerligt (Specialpedagogiska myndigheten 2008). Vi anser att det är av vikt 

att upprätthålla den professionella handledningen för att skapa goda förutsättningar för 

pedagoger, barn och elever.  
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Vidare beskriver specialpedagogerna att kartläggning är en viktig del av deras arbete där de 

observerar styrkor och svagheter hos elever som är i behov av stöd. Roualdes (2013) menar 

dock att undervisningens fokus bör ligga på elevens styrkor och inte på dess svagheter. Vi 

anser att det är viktigt att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd för att skapa goda 

förutsättningar för fortsatt lärande. Vi tror att det är positivt att fokusera på elevens styrkor 

och att det kan bidra till ett ökat självförtroende hos eleven.  

Specialpedagogerna i skolan nämner vidare att de upprättar åtgärdsprogram som enligt 

Skolverket (2003) är delmål som utgår från de uppsatta kunskapsmålen som arbetas fram i ett 

dokument tillsammans med vårdnadshavare, berörd personal samt elev. Detta åtgärdsprogram 

är enligt Skolverket (2007) ett krav i skolverksamheten. Att dokumentera de åtgärder som 

vidtas för en elev i behov av stöd tror vi kan vara till fördel för elevens utveckling, att kunna 

utvärdera och tydligt se elevens framsteg i dokumentationen samt se vilka resurser som har 

tillgåtts. Gebbie, et. al (2012) betonar att pedagogen bör ha en kompetens om olika metoder 

och resurser som kan sättas in för en elev i behov av stöd, vilket också specialpedagogerna i 

vårt resultat anser som en viktig del i specialpedagogens yrke. Detta är även något som 

Tjernberg (2011) har fått fram i sin studie, att varierade arbetsformer är positivt i elevens 

lärande. Vidare är hjälpmedel något som pedagogerna beskriver i resultatet som en stor del i 

det specialpedagogiska arbetet då de anser att hjälpmedel är en viktig del i lärandet för att 

eleven ska komma vidare i sitt skolarbete.  

Mobiltelefonen anser informanterna är ett bra hjälpmedel då den innehåller många funktioner 

som kan vara till hjälp för eleven i undervisningen. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns det 

olika vägar att nå kunskapsmålen, därför kan undervisningen i skolan inte se lika ut för alla 

elever. Vi anser att skolan bör vara öppen för moderna tekniker för att öka tillgången till 

hjälpmedel, dock anser specialpedagogerna i vårt resultat att alla skolor inte ser möjligheterna 

med mobiltelefonen i undervisningen utan att de istället förbjuder mobiltelefoner under 

lektionerna. Vi kan förstå att vissa lärare förbjuder mobiltelefoner under lektionstid då det 

även finns funktioner i telefonen som inte är användbara i den pedagogiska praktiken.  

Specialpedagogerna beskriver sitt arbete sammanfattningsvis genom att belysa 

helhetsperspektivet inom sitt yrke, att ta elevens perspektiv och se till olika påverkansfaktorer 

i elevens hem- och skolmiljö. Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011) ska undervisningen utgå från 

varje elevens behov och förutsättningar vilket innefattar kunskaper, bakgrund, språk och 

tidigare erfarenheter.  
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7.2.2 Förskola 

Enligt Skolverket (2007) finns inte kravet i förskolan att arbeta fram ett åtgärdsprogram för 

elever i behov av stöd utan istället kan specialpedagogen i förskolan upprätta en individuell 

plan där stödinsatserna dokumenteras. Vi har i vårt resultat kommit fram till att 

åtgärdsprogram inte upprättas längre på förskolans enheter. Specialpedagogerna i förskolan 

beskriver att de upprättar handlingsplaner tillsammans med övrig personal på verksamheten 

vilket framkommer i vårt resultat. Vi anser att det skulle vara av fördel om 

specialpedagogerna i förskolan också upprättar åtgärdsprogram men frågan är om 

handlingsplanen har samma innehåll som åtgärdsprogrammet och på så sätt har liknande 

funktion? 

Vidare beskriver specialpedagogerna i förskolan att om ett problem uppstår med ett barn, 

genomför de tester för att se det specifika problemet hos barnet. Därefter arbetar 

specialpedagogerna med problemet i hela barngruppen eller stöttar barnet i gruppen. Enligt 

Sandberg (2009) kan stöd ges både till barngruppen och till det specifika barnet. Vi har 

kommit fram till att specialpedagogerna i förskolan beskriver att de spenderar den mesta tiden 

i barngruppen. Detta stämmer överens med våra tidigare uppfattningar om specialpedagogens 

yrke i förskolan.  

Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) handlar förskolans uppdrag om att anpassa 

förskolans verksamhet, vilket innefattar varaktigt eller tillfälligt stöd till de barn som är i 

behov av detta för att kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Specialpedagogens 

arbete i förskolan beskriver de vidare som att bestå av att kartlägga barn i behov av stöd och 

att de på så sätt kan anpassa förskolans miljö för att tillgodose barnets behov. Detta påstående 

från specialpedagogerna har en av oss uppmärksammat ute på verksamheten under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har i vår utbildning varit delaktiga i processen av en 

kartläggning i förskola och skola vilket vi anser har skapat en inblick i barns och elevers 

behov av stöd.   

Specialpedagogerna såväl i förskolan som i skolan beskriver att specialpedagogisk kompetens 

innebär att kunna se helheten, ta hänsyn till barnets bakgrund och den kontext barnet befinner 

sig i. Lansheim (2010) och Sandberg (2009) menar att det specialpedagogiska arbetet handlar 

om att se till ett helhetsperspektiv, att kunna se situationen runt ett barn i behov av stöd. Detta 

tror vi att specialpedagogerna i förskolan kan bidra till genom att kartlägga de barn som är i 
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behov av stöd. På så sätt tror vi att det blir tydligare vilka påverkansfaktorer som spelar in, 

vilka resurser som behövs samt vilka förutsättningar barnet har.  

7.3 Hur skiljer sig specialpedagogers arbetssätt i olika skolverksamheter? 

Vi har genom vårt resultat kommit fram till att specialpedagogens roll i förskolan och skolan 

skiljer sig åt på de studerade verksamheterna. I skolan beskriver specialpedagogerna sitt 

arbetssätt som en mer handledande roll, där de stöttar och vägleder pedagoger i arbetet med 

elever i behov av stöd. I förskolan beskriver specialpedagogerna att de arbetar mer i 

barngruppen med specifika barn eller med hela gruppen, de nämner inte att de har en 

handledande funktion. Att som specialpedagog arbeta med handledning till andra pedagoger 

både i skola och förskola tror vi kan bidra till reflektion och nya perspektiv i undervisningen 

med barn och elever i behov av stöd. Enligt Tjernberg (2011) är specialpedagogen en viktig 

tillgång i arbetet på skolverksamheten då specialpedagogen har specifika kunskaper om hur 

undervisningen kan utformas för ett barn och elev i behov av stöd. På så sätt anser vi att 

handledning är av nytta både i förskola och skola.  

Enligt Sandberg (2009) är hjälpmedel en viktig del att ha kunskap om i det 

specialpedagogiska arbetet. I vårt resultat framgår det att utbudet av hjälpmedel är större i 

skolan än i förskolan på de studerade verksamheterna. Specialpedagogerna i skolan tar upp 

många olika hjälpmedel för att hjälpa de barn som är i behov av stöd medan 

specialpedagogerna i förskolan betonar istället att miljön kan anpassas efter barnets behov. 

Dock nämner specialpedagogerna i förskolan att de saknar hjälpmedel som exempelvis ipads 

för att ge stöd i form av bilder. Vi tror att fördelningen av hjälpmedel i skola och förskola kan 

bero på att det är högre krav i skolan då eleverna ska uppnå de uppsatta kunskapsmålen. 

Vilket även framkommer i vårt resultat där specialpedagogerna i skola och förskola tar upp 

vikten av att arbeta aktivt med barn i behov av stöd redan i förskolan för att kunna nå upp till 

kunskapsmålen i skolan.  

Enligt Skolverket (2003) är de dominerande problembeskrivningarna i skolan att eleverna inte 

uppnår de uppsatta kunskapsmålen därför tror vi att det är viktigt att arbeta förebyggande 

redan i förskolan för att minska de problembeskrivningar som Skolverket beskriver i skolan. 

Att arbeta förebyggande anser Persson (2008) är kärnan i det specialpedagogiska arbetet för 

att skapa en skola för alla och hjälpa barn i behov av stöd. Även Tjernberg (2011) och 

Jakobsson & Nilsson (2011) anser att ett förebyggande arbetssätt bidrar till att upptäcka de 

barn och elever som riskerar att hamna i svårigheter. Forskarna anser att specialpedagogen har 
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en förebyggande roll i förskola och skola där de bidrar med sin kompetens för att förebygga 

framtida problem.  

I vårt resultat framgår det att specialpedagogerna i förskola och skola beskriver att det är av 

vikt att som specialpedagog ha ett helhetsperspektiv. De beskriver att fokus inte endast ska 

ligga på barnets eller elevens problem utan att se till de olika faktorer som kan påverka 

kontexten kring barnet och eleven. Enligt Persson (2001) har skolverksamheten ett stort 

inflytande på elever och barn idag och fokus ligger på att upptäcka och anpassa 

undervisningen för barn i behov i stöd. För att upptäcka hjälpa barn i behov av stöd tror vi att 

kunskapen inom specialpedagogiken måste utvecklas för att tillgodose alla barns och elevers 

behov i förskola och skola. Därför anser vi att denna studie är relevant för verksamma 

pedagoger inom skolverksamheten för att belysa vikten av det specialpedagogiska arbetet.  

Vi har kommit fram till att specialpedagogens yrke kan uppfattas olika inom förskola och 

skola och att specialpedagogens yrkesroll är mer en tolkningsfråga vilket även Bladini (2004) 

anser. Forskaren menar att det saknas en förklaring av begreppet i de formella dokumenten 

och på sätt bidrar det till att en osäkerhet om uppdraget uppstår.  

Det intressanta som vi fann i vår studie var den granskning som Skolverket (1999) har 

genomfört gällande specialpedagogens handledning i arbetet med barn och elever i behov av 

stöd. I denna granskning kom Skolverket kom fram till att handledning har fått större 

genombrott i förskolan med barn i behov av stöd medan handledningen har vuxit fram i 

skolan. Deras granskning skiljer sig mot vårt resultat då vi kom fram till att 

specialpedagogerna i skolan beskriver att de arbetar med att handleda andra pedagoger, 

medan specialpedagogerna i förskolan beskriver att de inte hade den handledande funktionen. 

Resultatet i Skolverkets granskning kan bero på att den har genomförts för fjorton år sedan. 

Om Skolverket skulle granska specialpedagogens yrkesroll idag, skulle möjligtvis resultatet se 

annorlunda ut.  

7.4 Avslutande diskussion 

Lansheims (2010) studie har genomsyrat vårt arbete och har varit en tillgång i skapandet av 

våra intervjufrågor samt för vårt resultat. Lansheims avhandling har handlat om kommande 

och verksamma specialpedagogens förståelse för yrket vilket liknar det syfte vi har i vår 

studie. På så sätt har vi kunnat jämföra Lansheims resultat med vår studie för att lyfta fram 

skillnader och likheter med vårt resultat.  
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Som vi nämnt i vår inledande del i denna studie hade vi en uppfattning om att 

specialpedagogen arbetade olika i förskola och skola. Vi upplevde att specialpedagogerna i 

skolan hade en mer handledande roll i pedagogens arbete med barn i behov av stöd samt att de 

arbetar direkt med den enskilde eleven i undervisningen. Vi hade även uppmärksammat att 

specialpedagogerna i förskolan inte arbetade med handledning utan arbetar mer aktivt i 

barngruppen. Våra erfarenheter om specialpedagogik utifrån vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) gjorde oss intresserade av att ta reda på specifikt hur arbetet skiljer sig åt i 

förskola och skola.  

Våra tidigare uppfattningar och erfarenheter om att specialpedagogens yrkesroll skiljer sig åt 

har stärkts genom att vi har fått möjlighet att intervjua specialpedagoger inom förskola och 

skola. I vårt insamlade material har vi tydligt fått fram specialpedagogens arbetssätt i de båda 

verksamheterna och har på sätt kunnat lyfta fram dess likheter och skillnader i vårt resultat.  

Detta arbete har gett oss ökad kunskap inom ämnet specialpedagogik och dess betydelse i 

förskola och skola. Vi har fått insikt i hur specialpedagogen arbetar på respektive verksamhet 

samt vilket material som kan användas med elever i behov av stöd. Då vi kommer att arbeta 

som blivande lärare inom förskola och skola anser vi att vår studie har bidragit med värdefull 

kunskap om specialpedagogikens innebörd som vi kan ta med oss i vår blivande profession.  

Vi anser att vår studie kan skapa en större förståelse för specialpedagogik i den pedagogiska 

verksamheten. Då den ordinära pedagogiken i förskolan och skolan inte räcker till för de barn 

som är i behov av stöd är det enligt Nilholm (2007) viktigt att ha kunskap om vad 

specialpedagogik innebär, både för pedagogen och för specialpedagogen. Specialpedagogens 

kompetens anser vi då kan bidra till att utveckla och anpassa undervisningen för barn i behov 

av stöd genom specialpedagogens handledning i undervisningen.  

Då vi som blivande lärare kommer ha läroplanen som en utgångspunkt i vårt uppdrag och 

skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande anser vi att det är viktigt att vara 

förankrad i det specialpedagogiska syftet. Lansheim (2010) menar att pedagogers 

huvudsakliga syfte till att vilja utbilda sig till specialpedagoger är att få möjligheten att kunna 

stötta och hjälpa barn och elever.  I vårt arbete med studien har ett intresse väckts för att vilja 

vidareutbilda oss till specialpedagoger för att med rätt kompetens kunna hjälpa barn i behov 

av stöd. Vi anser att detta arbete är viktigt och att varje barn oavsett funktionsnedsättning eller 

svårighet har rätt till en undervisning utifrån deras egna förutsättningar.  
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I Lgr, 11 (Skolverket, 2011) framgår det att arbetslaget ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande (s.14). I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, rev.2010) framkommer det att 

arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag (s. 11). Vi vill avsluta detta arbete med att framhålla hur viktigt det är att alla 

pedagoger i skolverksamheten har ett ansvar, det är inte bara specialpedagogens roll att se till 

varje barns och elevs behov. 
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8 Vidare forskning 

För att få en mer omfattande studie skulle det vara relevant att utföra intervjuer med barn och 

elever samt föräldrar för att få deras syn på ämnet specialpedagogik. Detta tror vi kan bidra 

till att en mer jämförande studie då även barns och elevers samt föräldrarnas uppfattningar 

inkluderas. Att observera specialpedagogernas arbete anser vi också ge en större inblick i 

deras arbete. Det även vara intressant att intervjua politiker samt personal på de olika 

myndigheterna som specialpedagogerna samarbetar med, exempelvis socialtjänsten, barn och 

ungdomspsykiatrin samt habiliteringen.   
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till specialpedagogen                                                                             

Vilka årskurser/åldrar arbetar du med? 

Vad har du för grundutbildning? 

Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

Vad är din främsta arbetsuppgift som specialpedagog på din verksamhet? 

I vilken omfattning har du schemalagd planering per vecka? 

På vilket sätt beskriver du specialpedagogisk kompetens? 

Vilket är den mest förekommande orsaken till att ett barn behöver specialpedagogiskt stöd på 

din verksamhet? Är det specifikt för just din arbetsplats? 

Vilka åtgärder och resurser vidtas när ett behov av specialpedagogiskt stöd uppstår i din 

verksamhet? Är det specifikt för just din arbetsplats? 

Vad prioriterar du utifrån tidsaspekten vid specialpedagogiskt stöd? 

Vilka för- och nackdelar ser du i ditt yrke som specialpedagog? 

Hur anser du att specialpedagogens arbetssätt i förskola och grundskola skiljer sig åt med barn 

och elever i åldrarna ett till tolv år? 
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Bilaga 2 

 

Norrköping 2013                                                                                                               

Till dig som arbetar som specialpedagog i förskolan eller i grundskolan! 

 

Vi heter Camilla Westberg och Kristina Sällberg och vi läser vår sista termin på 

Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet, med studieort i Norrköping. Under utbildningen 

är vi ute i olika pedagogiska verksamheter och under denna termin har vi till uppgift att skriva 

ett examensarbete. Vårt examensarbete handlar om specialpedagogers arbete i olika 

skolverksamheter. Detta finner vi intressant då vi läser mot olika skolverksamhetsområden 

vilket gör oss nyfikna på om specialpedagogernas arbete skiljer sig inom förskolan och 

grundskolan. Studien är kvalitativ, vilket innebär att vi kommer att intervjua specialpedagoger 

på olika grundskolor och förskolor. För att skapa ett så bra forskningsmaterial som möjligt vill 

vi spela in intervjuerna. När vår uppsats är godkänd kommer ljudinspelningarna att förstöras.  

 

Att vara med i denna studie är självklart frivilligt och vi hoppas på din hjälp för att kunna 

genomföra våra intervjuer. I examensarbetet följs uppställda forskningsetiska krav enligt 

Vetenskapsrådet, vilket innebär att vi kommer att behandla alla uppgifter konfidentiella, inga 

namn eller verksamheter kommer att framskrivas. Materialet i studien nyttjas endast av oss 

som studenter, handledaren och examinator.   

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på:  

 

Camilla Westberg Tel.  XXX – XXXXXXX camwe965@student.liu.se  

Kristina Sällberg Tel. XXX – XXXXXXX krisa757@student.liu.se 

 

Eller ansvarig lärare vid Linköpings universitet: 

 

Gunnlög Märak gunnlog.marak@liu.se 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Camilla och Kristina! 
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