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Sammanfattning 

Specialpedagoguppdraget tolkas och beskrivs olika inom olika verksamheter. Detta kan leda till att 

specialpedagoguppdraget kan upplevas otydligt vilket i sin tur kan vara ett hinder för specialpedagogen att både 

beskriva och lyfta fram sin specialistroll. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om specialpedagogens 

uppdrag inom en Barn- och ungdomshabilitering samt vilka förutsättningar specialpedagogen har  att samverka med 

professioner inom ett team på en habilitering. Frågorna som ställs är: Hur beskrivs specialpedagogens uppdrag av 

en enhetschef samt tre specialpedagoger på en habilitering? Hur beskrivs specialpedagogens samverkan med andra 

professioner inom en habilitering? Vilka eventuella hinder och möjligheter beskrivs i samverkan mellan 

specialpedagogen och andra professioner? Metoden som använts i denna studie har en kvalitativ ansats. De metoder 

som använts för att svara på studiens syfte och frågeställningar är intervjuer och fältobservation. Fyra intervjuer har 

genomförts, en enhetschef och tre specialpedagoger, där alla fyra arbetar inom samma habilitering. Därutöver har 

en fältobservation genomförts. Studien har utgått ifrån sociokulturell teori med inslag av ekologisk systemteori då 

det finns flera likheter mellan dessa teorier. Båda teorierna lyfter fram vikten av sociala, historiska och kulturella 

omständigheter och vilken miljö människor befinner sig i som har betydelse för deras utveckling och lärande. 

Resultatet visar att specialpedagogens uppdrag inom en habilitering beskrivs otydligt ur ett historiskt perspektiv från 

år 1950 fram till idag. Det finns svårigheter att beskriva specialpedagogens specialistuppdrag gentemot ett 

generalistuppdrag inom habiliteringen även idag. Studien visar att det finns hinder i samverkan med professionerna 

på habiliteringen om professionerna är osäkra och låsta i sin specialistroll. Samverkan är effektiv och skapar 

möjligheter för bra samverkan när specialpedagogen och de olika professionerna har kompetens om varandras 

kunskapsområden. Studien visar att respekt, tillit, trygghet och klara ändamål för teammöten leder vidare till 

fungerande samverkan med familjer som har barn med funktionsnedsättning. Studien visar också att 



 

 

specialpedagogens uppdrag på en habilitering kan tydliggöras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) samt 

examensordningen (SFS 2017:1111). 

Abstract 

The special educator’s role is perceived and described differently in different areas of institutions. This could lead 

to the consequence of the special educator’s role being perceived as unclear, which in turn can be a challenge for 

the special educator to both describe and enhance its role. The purpose of this study is to contribute with knowledge 

regarding the special educator’s role within a specific Child and youth habilitation center as well as which 

prerequisites the special educator possess to cooperate with various professions within a team at a habilitation center. 

The questions asked are the following: How is the special educator’s role described by the manager of a unit and 

three special educators at a habilitation center? How is the special educator’s cooperation with other professions 

within a habilitation center? The method used in this study has a qualitative perspective. The methods that have been 

used to find the answers of the study’s purpose and framing of questions, are interviews and field observations. Four 

interviews have been conducted, one manager of a unit and three special educators, where all four of them are 

working at the same habilitation. Thereof, a field observation has been conducted. The study has been made from 

the perspective of socio- cultural theory with the additions of ecological system theory, as there is a plethora of 

similarities between these theories. Both theories enhance the importance of the social, historical and cultural 

implications and which environment humans find themselves within that is impactful to their development and 

teaching. The results show that the role of a special educator at a habilitation is described as unclear from a historical 

perspective from 1950 to today. There are difficulties in describing the role of a special educator’s specialist role in 

relation to a generalist role at habilitation centers as of today. The study shows that there are challenges for 

cooperation between the professions at the habilitation center, if the professions are uncertain and locked to their 

specialist role. Cooperation is effective and creates the possibility for good cooperation when the special educator 

and the different professions possess competence about each other’s roles. The study shows that respect, trust, safety 

and clear goals for team meetings lead to improved cooperation with families that have children with disabilities. 

The study also finds that the special educator’s role at a habilitation center could be explained more clearly specified 

in the Higher Education Ordinance (SFS 1993:100) as well as the Exam Ordinance (SFS 2007:638). 
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Förord 

När jag nu ska lämna in mitt självständiga arbete ska jag ut och hylla våren, plantera i min miniträdgård och 

tänka på vilka erfarenheter jag har gjort genom tre års deltidsstudier på Högskolan I Kristianstad. Ett stort 

tack till mina härliga kurskompisar som jag har lärt känna genom åren, min fina, kompetenta lärare Helena 

Andersson och min handledare Helena Sjunnesson som har varit mitt stora stöd under examensarbetet.  

Det har varit en resa, både att åka från Stockholm ner till Kristianstad men också att inte veta vad all 

kunskap kan leda till. Roliga, spännande reflektioner uppstod under studiers gång. 
Tack till er fina, kompetenta människor på habiliteringen som släppte in mig i era tankar i specialpedagogens 

komplexa uppdrag, att ni tog er tid och var så intresserade och välkomnande. 

Tack också till min käre man Fredde och mina två barn Elias och Alexander som hela tiden har uppmuntrat 

mig att studera vidare och trott på mig.   

I denna studie hade jag svårt att avgränsa området och genom grupphandledning med kurskompisar samt i 

reflektion med min handledare fick jag stöd att avgränsa syftet samt att tydliggöra syfte och frågeställningar. 

Reflektioner tillsammans med kursdeltagare och handledare ledde till att jag kunde avgränsa problemområdet 

på mitt självständiga arbete så det inte blev för stort i förhållande till tid och omfattning. Jag har också haft 

stort stöd av handledarens granskning och ifrågasättande då jag har varit ensamförfattare och inte haft någon 

annan att reflektera tillsammans med kring formuleringar och innehåll.  

Jag har fått en ny insikt om specialpedagogens uppdrag i en annan verksamhet än förskole- eller 

skolverksamhet. Min slutsats är att det finns behov av mera forskning kring specialpedagogens uppdrag på 

en habilitering och det behövs ett tydliggörande av uppdraget i examensförordningen och ett legitimerande 

av specialpedagoger i skollagen 

Tage Danielssons kloka ord följer med i mina tankar kring specialpedagogens uppdrag i samverkan med 

andra professioner. Du och jag och vi tillsammans är ”droppar” av olika kompetenser som behövs för att 

utföra vårt uppdrag tillsammans!  

”En droppe” 

En droppe droppad i livets älv 

Har ingen kraft att flyta själv. 

Det ställs ett krav på varje droppe: 

Hjälp att hålla de andra uppe! 

Tage Danielsson (1965) 
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1. Inledning  

I min kommande roll som specialpedagog ser jag mitt uppdrag som komplext och inte 

helt enkelt att beskriva. Beroende på i vilken verksamhet jag kommer att arbeta, kan 

uppdraget och arbetsuppgifterna variera. Min upplevelse är att specialpedagoguppdraget 

tolkas och beskrivs olika inom olika verksamheter. Detta kan leda till att 

specialpedagoguppdraget kan upplevas otydligt vilket i sin tur kan vara ett hinder för 

specialpedagogen att både beskriva och lyfta fram sin specialistroll.  

Som specialpedagog inom Barn- och ungdomshabiliteringen ingår man som en del i ett 

tvärprofessionellt team. Uppdraget som teamet i sin helhet har är att bidra till att barn i 

behov av särskilt stöd får det stöd det behöver i olika sammanhang. Ingen enskild 

profession med sin specialistkunskap kan förmå detta själv utan här behövs olika 

kompetenser för att sätta in adekvata insatser för barnet och familjerna. 

Specialpedagogernas kompetens behövs tillsammans med en mångfald av professioner, 

vilket sker i samverkan i strukturerade teammöten och i samverkan med familjer.  Så vad 

består specialpedagogernas uppdrag av inom en Barn- och ungdomshabilitering och hur 

beskrivs uppdraget och de förutsättningar specialpedagogen har att inom uppdraget 

samverka med andra professioner? Enligt Åman (2006) beskriver specialpedagogerna en 

komplexitet och problematik i att definiera sitt uppdrag inom Barn- och 

ungdomshabiliteringar samt att arbetsuppgifterna är komplexa och svåröverskådliga. 

Tidigare erfarenheter och forskning visar att samverkan mellan olika professioner kan 

leda till positiva följder för barn i behov av särskilt stöd men att det också finns 

svårigheter i samverkan, som till exempel otydliga mötesstrukturer, pedagogisk 

diskrepans, tidsbrister, oklara professionsroller och oklara uppfattningar och 

förväntningar på samverkan. Enligt von Tetzchner, Hesselberg och Schiörbeck (2013) är 

tvärprofessionalism och samverkan utslagsgivande för bra habilitering. Genom 

erfarenheter samt forskning framträder bilden av att samverkan är flerdelad och att det 

finns olika definitioner av begreppet. Norrström och Roswall (2016) beskriver samverkan 

som komplex och poängterar att vidare forskning behövs. Enligt Jacobsson och Lundgren 

(2013) finns det inte så mycket forskning som visar en överblick om samverkansarbetet 

kring barn i behov av särskilt stöd inom olika verksamheter. 
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I examensordningen står det att specialpedagogexamen skall leda till att studenten ska: 

”visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper” (SFS 

2017:1111). Inom en Barn- och ungdomshabilitering samverkar specialpedagogen med 

andra professioner, arbetar i team med specialpedagogiska insatser till barn i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogen på Barn- och ungdomshabiliteringen har ett annat 

uppdrag än specialpedagoger som arbetar inom förskolor och skolor. Examensordningen 

beskriver att specialpedagogen ska: ”visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning” (SFS 2017:1111). Det är 

intressant att specialpedagoguppdraget inom Barn- och ungdomshabiliteringar inte 

nämns i examensförordningen då förskolekonsulenter har arbetat inom Barn- och 

ungdomshabiliteringen från 1950- talet där specialpedagoguppdraget har utvecklats 

genom åren.  

Specialpedagogens uppdrag och förutsättning att samverka inom en Barn- och 

ungdomshabilitering är en viktig del i att bidra till barnets bästa möjliga förmåga att 

fungera i vardagslivet.  

 1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt självständiga arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogens 

uppdrag inom en Barn- och ungdomshabilitering samt vilka förutsättningar till samverkan  

specialpedagogen har inom ett team på en habilitering. 

Frågeställningar: 

1. Hur beskrivs specialpedagogens uppdrag? 

2. Hur beskrivs specialpedagogens samverkan med andra professioner?  

3. Vilka eventuella hinder och möjligheter beskrivs i samverkan mellan 

specialpedagogen och andra professioner? 

Fortsättningsvis i denna studie används begreppet habilitering som benämning för Barn- 

och ungdomshabilitering som verksamhet och organisation.  
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången ges en kort historisk bakgrund kring habilitering som begrepp 

och funktion fram tills idag. Vidare presenteras relevanta begrepp i studien kring 

specialpedagogens profession, uppdrag, samverkan/samarbete, team/tvärprofessionella 

arbete. Specialpedagogens uppdrag beskrivs utifrån styrdokument samt utifrån 

vetenskapliga studier där böcker och litteratur använts. Att arbeta i team betyder att 

specialpedagogen behöver samverka med andra professioner därav lyfts forskning kring 

olika definitioner fram kring samverkan och likheter och skillnader i definitionerna 

jämförs. Även hinder och framgångsfaktorer inom samverkan belyses. 

I examensordningen (SFS 2017:111) framgår att specialpedagogen skall visa kunskap om 

områdets vetenskapliga grund och insikt i forsknings- och utvecklingsarbete samt 

kunskap om sambandets betydelse för yrkesutövningen. 

2.1 Habilitering som begrepp och funktion 

Habilitering beskrivs av Socialstyrelsens termbank (2019) enligt följande: 

Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 

självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

Enligt Åman (2006) började begreppet habilitering nyttjas runt 1950- och 1960 talen. 

Från början var tanken att habiliteringens uppdrag skulle gälla behandling av personer 

med rörelsehinder. I samband med en statlig utredning om samordnad habilitering 

framkom förslaget om att samordna den service och det stöd som kommuner och 

landsting erbjöd barn med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar, 

rörelsehinder och deras familjer. Detta på grund av tidigare utredningar som visade på att 

familjer med barn med olika typer av funktionsnedsättningar hade svårt att få sina behov 

tillgodosedda (Åman, 2006).  Allmänna barnhusets konferensrapport från 1978 föreslog 

också att de svårigheter som förut hade behandlats som ett medicinskt problem av olika 

specialister, nu skulle behandlas i samverkan mellan pedagogiska och sociala 

kompetenser. Idag är habiliteringens främsta utgångspunkt att ge stödinsatser till familjer 

och till det enskilda barnets behov (Åman, 2006). 
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Enligt boken ”Habilitering” som är en svensk översättning av den norska boken 

”Habilitering- tverrfaglig arbeid med utviklingsmessige funksjonshemninger”, ska 

habiliteringen se till att barnet får det stöd och den anpassning det behöver i sin dagliga 

livssituation  (von Tetzchner et al., 2013). Habiliteringsarbetet utförs av personer med 

olika yrkesprofessionalitet. Habiliteringens mål är att öka barnens olika förmågor genom 

övning och delaktighet och på det sättet skapa utveckling och självständighet. Enligt von 

Tetzchner et al. (2013) kan ingen ensam yrkesgrupp klara detta arbete utan ett 

tvärprofessionellt arbete behövs för att ge bästa stöd för olika funktionsnedsättningar. 

Även om habiliteringen i Sverige ingår i regioner kan organisationerna variera inom 

landet (Larsson, 2001; SOSFS 2008:20). Som exempel kan nämnas att det antingen kan 

vara en del av sjukvården, som en egen förvaltning eller som en egen enhet. 

Habiliteringsinsatserna har inte alltid fungerat för enskilda personer då det har funnits 

brister i samverkan mellan kommuner och olika regioner, olika habiliteringar samt mellan 

olika professioner. Därför tog Socialstyrelsen (SOFS 2008:20) ett beslut år 2007, att 

kommuner och landsting ska utforma riktlinjer för samverkan av habiliteringsinsatser för 

enskilda personer. Dessa personer ska erbjudas personal som får ett ansvar för att 

samverka kring personens behov av insatser och vilka professioner som behövs inom 

denna samverkan. Inom habiliteringen arbetar olika professioner, exempelvis 

specialpedagoger, logopeder, kuratorer, psykologer, socionomer, 

sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter (Larsson, 1999). Även tillgång till 

läkare finns även om de vanligtvis arbetar på andra enheter. Dessa professioner är  

organiserade i team, där varje team kan ha ansvar för olika områden (Larsson, 2001; 

SOSFS 2008:20). Samverkan som modell och uppdrag vid habiliteringen föregår mellan 

teammedlemmar, med familjerna samt samverkan med förskola och skola (Åman, 2006).  

2.2  Specialpedagogens professionella uppdrag  

Enligt examensordningen (SFS 2017:1111) ska specialpedagogen kunna arbeta för barn 

och elever med särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller 

vuxenutbildning. Det omnämns inte här att som specialpedagog kunna ha möjlighet att 

arbeta på en habilitering. Däremot står det övergripande som ett mål i 

Högskoleförordningen: ”För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap 

och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever 
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i behov av särskilt stöd” (SFS 1993:100). Det beskrivs vidare att specialpedagogen ska 

visa fördjupad kunskap inom specialpedagogik samt att förstå vikten av ett lagsamarbete 

och att samverka med andra professioner. Specialpedagogen ska se behov av att kunna 

utveckla sin egen kompetens samt att söka vidare kunskap inom specialpedagogik. Som 

specialpedagog ska det  finnas kunskap att se samband mellan vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet i sin yrkesutövning. I specialpedagogens arbete på en habilitering 

finns det inga läroplaner som förskolor och skolor utgår ifrån i sina uppdrag. Däremot 

finns FN:s barnkonvention att utgå ifrån som trädde i kraft som lag i Sverige från första 

januari 2020. Arbetet på habiliteringen där specialpedagogen arbetar regleras framförallt 

av tre lagar: patientlagen, hälso – och sjukvårdslagen (HSL) och lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). 

2.2.1 Specialpedagogens specialistuppdrag på habiliteringen 

Enligt Norrström och Roswall (2016) använder specialpedagoger begreppet patienter i 

sin samverkan med barn i behov av särskilt stöd och deras familjer. Specialpedagogens 

uppdrag på en habilitering har fokus på patienters utvecklingsnivå samt 

specialpedagogiskt perspektiv i samverkan med förskola och skola. 

 Specialpedagogens konkreta arbetsuppgifter enligt Åmans (2006) forskning kan vara att 

ge råd till vårdnadshavare kring lek, samspel, inlärning och kommunikation samt 

kartläggning av barnets lek. Vidare beskrivs  specialpedagogens arbetsuppgifter att 

genomföra föräldrautbildningar och information kring patienters diagnoser för 

vårdnadshavare och förskole/skolpersonal, föräldrabesök, handledning och konsultation 

till pedagoger i förskola/skola. Arbetsuppgifter som kommunikation med stöd av tecken 

(TAKK) och grafiskt stöd som presenteras vid föräldrautbildningar eller ute i 

förskolor/skolor är inte något som nödvändigtvis ingår i det specialpedagogiska 

uppdraget på habiliteringen. Det är ändå en allmän uppfattning att TAKK och grafiskt 

stöd kan anses tillhöra specialpedagogens arbetsuppgifter på habiliteringen (Norrström & 

Roswall, 2016).  

Teamsamverkan där specialpedagogen medverkar med andra professioner beskrivs som 

det centrala för habiliteringsarbetet (Åman, 2006). Von Tetzchner et al. (2013) beskriver 

också att specialpedagogen har ett viktigt uppdrag att medverka i en tvärprofessionell 

grupp på habiliteringen som innebär dialog, informationsutbyte mellan olika professioner 
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och respekt för de andras kompetens där de bidrar till en gemensam arbetsinsats kring 

barnet och familjen. Enligt von Tetzchner et al. (2013) ingår det i specialpedagogens 

arbetsuppgifter att dokumentera, skriva vårdplaner samt andra habiliteringsplaner som är 

gemensamma arbetsuppgifter för de olika professionerna på en habilitering. 

Norrström och Roswalls (2016) forskning visar att specialpedagoger på habiliteringen 

tonar ner sin expertroll genom att det centrala för specialpedagogerna är att skapa 

trygghet, jämlikhet, skapa dialoger, samspel med olika professioner, där de inte vill skapa 

möten som präglas av att någon annan profession känner sig orättvist bemött. I resultatet 

från Norrströms och Roswalls (2016) forskning framkommer dialogerna och att ”bolla 

tankar” med andra professioner som viktiga för specialpedagogerna. Det är även viktigt 

att inte ge färdiga råd. Specialpedagogernas intention är att öppna upp olika tankar där de 

tillsammans med andra professioner kommer fram till de bästa lösningarna för familjerna 

och barnets behov på habiliteringen (Norrström & Roswall, 2016).  

Åman (2006) sammanfattar specialpedagogens uppdrag på habiliteringen som en viktig 

länk mellan habilitering, stödinsatser i förskola/skola, familjens behov samt sina 

kunskaper om lek och barnets utveckling. Däremot visar Norrström & Roswalls (2016) 

studie att resultatet visar att det finns önskemål från andra professioner att 

specialpedagogerna ska bidra mer med sina specialistkunskaper, exempelvis att ge klara 

råd och tydligare insatser i förskola/skola, samt  att agera mer auktoritärt i sin roll. 

Specialpedagogerna får inte föreskriva att förskolan/skolan gör insatser, men komma med 

tips och idéer i dialog tillsammans med professioner från förskolan/skolan. Det kan 

uppstå konflikter med att inte specialpedagogen får föreskriva och bestämma insatserna 

hos förskolan/skolan då förskolan/skolan vill  ha tydligare direktiv och råd. I Norrström 

och Roswalls (2016) forskning framkommer det att specialpedagogerna hade fördjupade 

kunskaper om patienterna och om diagnoser. En annan del som Åman (2016) poängterar 

är viktig i specialpedagogens uppdrag är förmågan att förklara och översätta medicinska 

begrepp  till den sociala och pedagogiska kontexten.  

2.2.2 Otydligt uppdrag  

Forskning visar (Åman, 2006) att det kan vara svårt för specialpedagoger som kommer 

nya till en habilitering att skapa sin specialistroll då specialpedagogens arbetsuppgifter 

ligger nära andra teammedlemmars arbetsuppgifter. Åman (2006) använder handen som 
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metafor för specialpedagogens uppdrag som innehåller såväl habiliteringskompetens som 

yrkeskompetens. Handflatan beskrivs som en kollektiv kompetens i specialpedagogens 

arbete med barnet och familjerna. Fingrarna beskrivs som yrkesprofessionaliteten. 

Respondenterna i Åmans (2006) avhandling var eniga om att habiliteringskompetens 

utvecklas i det praktiska arbetet över längre tid inom habiliteringen.  

Åman (2006) lyfter fram specialpedagogens uppdrag på en habilitering och jämför den 

med uppdraget i kommunal och statlig verksamhet. Skillnaden ligger i den kompetens 

som skapas och utvecklas över tid inom de olika verksamhetsfälten.  

Enligt Norrströms och Roswalls (2016) forskning visar det sig att specialpedagogens 

specialistroll vid habiliteringen beskrivs otydligt även av specialpedagogerna själva. 

Specialpedagoguppdraget på habiliteringen tangerar till logoped- och 

arbetsterapeutuppdraget vilket leder till att specialpedagoguppdraget blir diffust beskrivet 

både av specialpedagogerna själva samt andra professioner inom habiliteringen. Det finns 

ett behov av att specialpedagoguppdraget tydliggörs inom habiliteringen (Norrström & 

Roswall, 2016). I likhet med Norrström och Roswall (2016) lyfter Åman (2006) fram att 

det finns svårigheter att definiera specialpedagogens uppdrag på en habilitering båda av 

specialpedagogerna själva och av andra professioner i teamet. 

 Till skillnad från Norrström och Roswall (2016) visar Åman (2006) på historiska 

perspektiv som har påverkat specialpedagogens yrkesprofession på habiliteringen genom 

tiden, som kan förklara svårigheterna i att definiera specialistrollen tydligt. Det visade sig 

att det pedagogiska arbetet på habiliteringen baserades på pedagogiska kompetenser som 

har växt fram ur förskolans verksamhet. Inledningsvis från 1960 var förslaget att tillsätta 

förskollärare på habiliteringen. Kanske på grund av intentionen att inom förskolan finns 

det en lång tradition av utvecklingsfrämjande verksamhet. Från 1986 har det arbetat 

förskollärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning på habiliteringen. Vilka 

kompetenser och arbetsuppdrag den specialpedagogiska rollen skulle inneha har däremot 

varit svårtydliga genom åren. Enligt Åmans (2006) respondenter har det under åren 

förekommit diskussioner inom habiliteringen om att specialpedagogutbildningen är för 

teoretisk och generell samt skolinriktad. Det ansågs inte heller finnas särskilt mycket 

forskning kring specialpedagogiska arbetssätt. Utbildningen till arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster har ansetts vara mera praktikinriktade än specialpedagogens utbildning 
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vilket kan vara en av orsakerna till svårigheter för specialpedagoger att kombinera teorier 

till den praktiska verksamheten på en habilitering (Åman, 2006). Från och med 1990 

introducerades specialpedagogutbildningen. Den skulle inneha handledande och 

rådgivande uppdrag men också ett arbete som tenderar till att utveckla verksamheter och 

dess organisering. Det skulle också finnas stöd och insatser i undervisning samt 

förebyggande arbete med fokus på individ- och gruppnivå. Nationella studier visar flera 

skillnader om hur det specialpedagogiska uppdraget utformas i olika verksamheter 

(Högskoleverket, 2012). När en ny specialpedagogexamen upprättades år 2001 

definierades det att studenten skulle kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning (SFS 2007:638). 

2.3 Samverkan som begrepp 

Socialstyrelsen (2013) definierar begreppet samverkan enligt följande:  

/…/någon, eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser 

och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 

genomföra.   

Samverkan kan betyda eller tolkas som att handla eller fungera gemensamt för ett visst 

syfte, icke hierarkiska aktiviteter där aktörer möts på lika villkor och med gemensamt 

syfte, aktiviteter som överskrider gränser inom eller mellan organisationer. 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 30).  

I SOU (2010:95) lyfts det fram att samverkan är de bestämda mål av de händelseförlopp 

som samverkarna utför gemensamt utifrån sitt eget uppdrag.  

Enligt Jakobsson och Lundgren (2013) har begreppet samverkan funnits från 1970 talet 

inom olika organisationer men själva begreppet har uppfattats och tolkats på olika sätt. 

Vidare lyfts det att samverkan som begrepp kan betyda olika då organisationer använder 

begreppet utifrån sina behov i sina verksamheter. 

Enligt Danermark & Kullbergs (2011) forskning visar att svårigheter och 

framgångsfaktorer kring samverkan i olika verksamheter fortfarande är ett outforskat 

område även om samverkan har funnits över längre tid. Vi har idag ett samhälle som visar 

ett stort behov av effektivisering och omorganisering inom olika verksamheter och 

uppdrag där olika kompetenser behövs. Det finns därför ett större behov av forskning 
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kring samverkan idag. Samtidigt som det finns mycket vardagskunskap om samverkan 

som arbetsform saknas det forskning som kritiskt har analyserat olika perspektiv på 

samverkan  

Danermark (2004) presenterar ett strukturellt sätt att beskriva samverkan. Det finns olika 

delar som påverkar samverkan som organisatoriska modeller, regelsystem och 

kunskapstraditioner. Larssons (2001) forskning beskriver att i några fall kan det vara svårt 

för professioner på habiliteringar att skilja ut sina olika professionella områden och skapa 

sig en bild av hur de olika professionerna hänger samman. Enligt forskning (Jakobsson 

& Lundgren, 2013; SOSFS 2008:20) kan hinder uppstå om deltagarna i 

habiliteringsteamet har vitt skilda åsikter och om samsyn kring ett område inte existerar. 

Samverkan behöver bestå av minst två eller flera personer som interagerar med ett 

specificerat ändamål och att det alltid handlar om att samverka om ett objekt. I 

samverkansprocesser handlar det ofta om en utväxling av information mellan deltagarna  

men samverkan kan vara olika från fall till fall (Danermark, 2004). 

Enligt Norrström och Roswall (2016) är samverkan  möten mellan olika professioner i 

olika kontexter och verksamheter där det finns formella och informella regler och ramar. 

Formella regler kan till exempel vara nationella lagar och författningar och lokala 

bestämmelser. Informella regler kan vara traditioner, yrkesvanor och rutiner (Norrström 

& Roswall, 2016) . Genom att samverka tas kunskaper och kompetenser till vara från 

olika håll som ska gynna verksamhetens kvalitet och verkan. Norrström och Roswall 

(2016) refererar i sin rapport i likhet med Danermark och Kullberg (2011) att samverkan 

är ett begrepp som kan tydas på olika sätt och är inte vagt preciserat i allmänhet. 

Norrström och Roswall (2016) refererar till Lundgren och Persson (2003) som beskriver 

samverkan som ett fördjupat samarbete som kännetecknas av förenade mål och ändamål 

jämförelsevis i likhet med Danermarks (2004) definition. 

Jakobsson och Lundgren (2013) definierar i likhet med Danermark (2004), Norrström 

och Roswall (2016) att samverkan handlar om att verka tillsammans för att nå ett 

gemensamt ändamål som är bestämt i förväg av de som samverkar. Danermark (2004) 

beskriver att det är en avgränsad grupp bestående av olika kompetenser som har klargjort 

ett specifikt syfte med sin samverkan. I likhet med Danermark (2004) beskriver 
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Socialstyrelsen (SOSFS 2008:20)  samverkan som när några professioner bidrar med sina 

specifika kompetenser till ett uppdrag som de som samverkar ska genomföra tillsammans. 

Ohlsson (2004) använder samarbete och samverkan synonymt i början av sin bok 

”Arbetslag och lärande”. Ohlsson (2004) beskriver sedan att det finns en relevant skillnad 

mellan samarbete och samverkan.  Samverkan står för en organisation där människor 

verkar tillsammans. Samarbete betyder att människor konkret genomför gemensamma 

arbetsuppgifter. Samarbete är därför alltid en typ av samverkan medan samverkan inte 

nödvändigtvis betyder samarbete i en konkret kontext. Arbetslag eller team samverkar 

alltid när de tillhör en verksamhet och de behöver följa verksamhetens mål och ramar 

(Ohlsson, 2004). Ohlsson (2004) lyfter inte som ovanstående forskare att inom samverkan 

behövs det ett definierat problem och ändamål.  

2.3.1 Forskning kring hinder och svårigheter inom samverkan på 

barnhabiliteringar 

Larssons (2001) forskning beskriver att i några fall kan det vara svårt för professioner på 

habiliteringar att skilja ut sina olika professionella områden och skapa sig en bild av hur 

de olika professionerna hänger samman. Enligt forskning (Jakobsson & Lundgren, 2013; 

Socialstyrelsen, 2008) kan hinder uppstå om deltagarna i habiliteringsteamet har vitt 

skilda åsikter och om samsyn kring ett område inte existerar. Detta kan då ha sin grund i 

makt, kontroll och konflikter mellan olika parter. Vidare poängterar Jakobsson och 

Lundgren (2013) att effektiv och framgångsrik samverkan kan hindras av begränsade 

tillgångar och resurser. SOU (2010:95) visar i likhet med Jakobsson och Lundgren (2013) 

att de vanligaste hindren inom samverkan kan vara brist på tid att inrätta en samverkan 

och att det kan finnas för dålig kunskap kring varandras ansvarsuppdrag. De hinder för 

meningsfulla teammöten som lyfts fram i forskning är brist på tid, olika språkbruk, stora 

grupper, dålig mötesstruktur, dålig kunskap inom sina specialistområden och dåligt 

självförtroende i sina egna yrkesroller (Jakobsson & Lundgren, 2013; SOU 2010:95; 

Thylefors, Price & Persson, 1999; von Tetzchner et al., 2013). 

Thylefors et al. (1999) undersökte olika formella teammöten hos olika professioner på 

Barn- och ungdomshabiliteringar. Utöver det som nämnts som hinder för samverkan 

ovan, så visar denna studie på ytterligare hindrande faktorer. Det fanns brist på 

ordföranden som höll i mötena, professioner som hade få erfarenheter av sin yrkesroll, 
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dålig självdisciplin hos de olika professionerna i att kunna följa strukturen på mötena 

samt oklara ändamål för mötena. 

2.3.2 Forskning kring framgångsfaktorer inom samverkan på barnhabiliteringar 

Norrström och Roswall (2016) lyfter fram fyra framgångsfaktorer för samverkan i 

tvärprofessionella team såhär: 

1. Ett definierat gemensamt problem, mål och syfte. Medvetna målinriktade 

gemensamma handlingar utifrån ett tydligt definierat problem och syfte. 

2. En gemensam syn: En gemensam syn på patientens behov, på 

(specialpedagog) uppdraget, på vad samverkan ska leda till, hur de olika 

aktörernas kompetens ska tillvaratas och vilka insatser som ska göras. 

 

3. Tydlighet. Enhetliga och tydliga uttryck och definitioner. Tydliga rutiner 

i en tydligt avgränsad grupp. 

 

4. Klara kompetensområden. God kunskap om varandras uppdrag. 

Medvetenhet och förståelse för vad de andra professionerna kan bidra 

med. Klargörande av egna och andras 

kompetensområde/kompetensgränser. (Norrström & Roswall, 2016. s. 

18). 

Både Larsson (2001) och Norrström och Roswall (2016) beskriver att ha kunskap och 

insikt i varandras yrkeskompetenser är framgångsfaktorer för effektiv samverkan inom 

habiliteringen.  

En annan framgångsfaktor som nämns är struktur. I struktur ingår att yrkesgrupperna vet 

varför de ska samverka, att det finns tydliga mål att uppnå, att arbetsfördelningen är 

tydlig, att professionerna är relevanta för uppdraget, att det finns en gemensam bild av ett 

problemområde, kommunikation, tillit, tydliga rutiner samt att termer och begrepp är 

klargjorda (Cameron & Tveit, 2019; Jakobsson & Lundgren, 2013; Socialstyrelsen, 

2013). Därutöver lyfter Cameron och Tveit (2019) vikten av utbyte av kunskaper mellan 

olika professioner, där det ses som värdefullt att lära av varandra och korsa gränser för  

att få en gemensam förståelse genom kunskap, dialog och kommunikation. 

För att samverkan ska vara framgångsrik behövs kunskap om vilka hinder som kan finnas 

eller uppstå inom samverkansarbete. Risk finns annars att arbetet avstannar (Jakobsson 

& Lundgren, 2013). 
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Forskning visar också att samverkan blir effektiv och framgångsrik där politiska och 

administrativa ledare visar aktiv, positiv inställning att prioritera samverkan (Jakobsson 

& Lundgren, 2013; Norrström & Roswall, 2016; Socialstyrelsen, 2013). Enligt Wheelan 

(2016) är det viktigt att organisationer och ledare ger möjlighet för grupputbildningar för 

att öka professioners kompetens och göra dem till effektiva och framgångsrika team. 

Forskningen pekar på att de bästa teamen skapas av de som är insatta i och har fått 

utbildning i hur grupper verkar och som känner till verksamhetens uppdrag och mål och 

inte utifrån personlighet hos olika individer. Verksamheter som utbildar och ger olika 

professioner möjligheter att bli kompetenta teammedlemmar ökar chansen för att skapa 

högpresterande team. Enligt Wheelan (2016) är dock många verksamheter mer 

fokuserade på att ge individuell utbildning  än grupp- och ledarutbildning till sina 

medarbetare. Sammanfattningsvis tyder litteratur och forskning inom fältet att vårt 

samhälle idag  kräver samverkan för att utföra  komplexa arbetsuppgifter. Därav behövs 

kunskaper kring gruppsamarbete då många anställda idag inte kan utföra sina 

arbetsuppdrag ensamma (Wheelan, 2016). Olika åsikter finns inom olika verksamheter 

idag huruvida det är ledaren som är central när det gäller att skapa effektiva och 

framgångsrika team, eller om det istället är samverkan mellan ledare, medarbetare och 

gruppens gemensamma egenskaper som bidrar till att skapa effektiva team. Den 

dominerande synen som finns i dagens samhälle  är att ledarna i olika verksamheter och 

organisationer spelar en central roll hos framgångsrika, effektiva team (Wheelan, 2016). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med mitt självständiga arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogens 

uppdrag inom en Barn- och ungdomshabilitering samt vilka förutsättningar till samverkan  

specialpedagogen har inom ett team på en habilitering. Studien utgår från sociokulturell 

teori med inslag av ekologisk systemteori då det finns flera likheter mellan dessa teorier. 

Båda teorierna lyfter fram vikten av sociala, historiska och kulturella omständigheter och 

vilken miljö människor befinner sig i som har betydelse för deras utveckling och lärande. 

Habiliteringen i studien undersöks som system där den kulturella och historiska 

utvecklingen har varit med att bidra till en del av den kontext habiliteringen är idag.  

Habiliteringen som system kan påverka specialpedagogens uppdrag och förutsättning till 

samverkan i ett tvärprofessionellt team. Specialpedagogen på habiliteringen ingår i ett 

system där denna studie prövar förstå specialpedagogens uppdrag i  systemet samt utifrån 

interaktionen och kommunikationen med andra professioner på habiliteringen. 

Grundtanken om samverkan bygger på en sammanfattande syn på ett systemteoretiskt 

och interaktionistiskt synsätt, vilket betyder att individer, grupper och verksamheter  kan 

skapa bättre resultat genom interaktion mellan individer, grupper och verksamheter. 

Tidigare händelser och erfarenheter kan också påverka hur människor samverkar 

(Jacobsson & Lundgren, 2013). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö 

(2014): ”Kunskaper och färdigheter kommer från de insikter och handlingsmönster som 

byggts upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med 

andra människor” (s. 21). Det som skulle kunna skilja sociokulturell teori och ekologisk 

systemteori från varandra är att sociokulturell teori lägger större vikt vid kommunikation, 

tolkning och social interaktion för att skapa till exempel habilitering som ett system än 

vad som görs enligt ekologisk systemteori (Nilholm, 2016). Enligt ekologisk systemteori 

kan habiliteringen förstås som ett existerande system, där människor samverkar  i en mer 

objektiv bemärkelse. I denna studie studeras specialpedagogens uppdrag och samverkan  

i habiliteringen, samt de miljöer och system som specialpedagogen rör sig inom. Här får  

historik och erfarenheter betydelse för specialpedagogens förutsättningar till samverkan. 

 3.1 Sociokulturell teori 

Enligt Säljö (2014)  sker lärande alltid i en speciell kontext och vi behöver förstå lärandet 

i relation till kontexten. I den sociokulturella teorin är kontexten, kommunikationen och 
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skrivandet centrala för att lärande ska äga rum. Kontexten i denna studie omfattar 

habiliteringen där kommunikationen och interaktionen mellan specialpedagogen och 

andra teammedlemmar äger rum. Detta leder till att sociokulturella kunskaper skapas och 

genom kommunikation och interaktion förs kunskaper vidare.  

Enligt Säljö (2014) är det genom resurser och färdigheter i form av intellektuella redskap, 

genom att vi samspelar med andra i olika kollektiva verksamheter som vi kan nå 

häpnadsväckande resultat. Sammanhanget vi är i innehåller tidigare generationers 

erfarenheter och insikter och vi utnyttjar dessa erfarenheter när vi använder redskapet 

kommunikation och interaktion i ett speciellt sammanhang med andra människor. 

Vygotsky (1978) beskrev att de inre tankeprocesserna har förekommit av yttre handlingar 

tillsammans med andra människor, med stötta av redskap och i särskilda kulturella 

kontexter. Vidare beskrivs det att det är i de utvändiga aktiviteterna som vi samlar på oss 

erfarenheter och kunskaper som sätter igång invändiga processer i huvudet. Enligt 

Strandberg (2017) är det meningsfulla kontexter, aktiviteter och interaktioner med andra 

människor som leder till utveckling, lärande och kreativitet i förändringsarbete. Vygotskij 

menade att vi människor överskrider kunskap och lärande med hjälp av utvecklingszoner 

där vi människor övar, tränar och prövar det vi ännu inte har lärt oss (Strandberg, 2017). 

Vygotsky (1978) menade att den ”proximala utvecklingszonen” är distansen mellan det 

som vi människor kan åstadkomma själva utan att få stöd och  det som övergår till 

processer och förmågor som människor håller på att  utveckla i samarbete med andra. 

Enligt Säljö (2014) är den ”proximala utveckling zonen” urbilden för hur kunskap, 

utveckling och lärande verkar. Vi utsätts för handlingar, möter nya erfarenheter i olika 

sociala sammanhang, lär oss upptäcka, blir trygga med dem och lär oss att genomföra det 

vi inte kunde göra förut. I analysen i denna studie används fysiska och språkliga redskap 

(artefakter) som teoretiskt begrepp där specialpedagogens språk har skapats genom 

historien för att kunna kommunicera och organisera sig i den verksamhet de verkar i. 

Enligt Lindqvist (1999) är det genom språket som vi tolkar, upplever och jämför våra 

upplevelser. I analysen används den ”proximala utvecklingszonen” som teoretiskt 

begrepp där teammöten är ett redskap för specialpedagogen med sina specialistkunskaper 

att kunna utvecklas vidare tillsammans med andra professioner och ta till sig nya 

kunskaper. Ett ömsesidigt kunskapsutbyte för att tillsammans  komma fram till det bästa 
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stöd för de olika familjerna där   struktur och mötesformer är redskap (artefakter) för 

professionerna att nå dit. Mediering används i analysen för att förstå samverkan mellan 

professionerna utifrån den struktur och yrkesspråk som de har för att förstå sitt uppdrag 

inom habiliteringen. Teoretiska begrepp som språk och mediering används i analysen för 

att synliggöra språket inom habiliteringen utifrån kulturella, historiska och kollektiva 

sammanhang som specialpedagogerna verkar i. Säljö (2014) beskriver redskap 

(artefakter) som begreppsmässiga och fysiska då de är konstruerat av människor genom 

interaktion och utveckling. Mediering är enligt Säljö ( 2014) en förståelse av verkligheten 

som inte är neutral men den tolkas av våra upplevelser om vår verklighet som förs vidare 

från generationer till det sammanhang vi verkar i. 

3.2 Ekologisk systemteori 

Enligt Nilholm (2016) bygger Bronfenbrenners  ekologiska systemteori på att det är 

viktigt att se människors utveckling i förhållande till de system som  människor verkar i. 

Bronfenbrenner beskriver fem olika system som är avhängiga av varandra. Nedanstående 

modell är anpassad efter Nilholm (2016) som skiljer på mikrosystem, mesosystem, 

exosystem, makrosystem och chronosystem.  

 Mikrosystem är det systemet vi människor befinner oss fysiskt i, till exempel våra 

familjer, eller en arbetsplats som till exempel en habilitering samt den biologiska 

faktorn för utveckling. 

 Mesosystem bildar de förbindelser som existerar mellan mikrosystemen till 

exempel teammöten eller specialpedagogens samtal med olika professioner på en 

förskola.  

 Exosystem är ett system där vi inte är fysiskt närvarande men som ändå kan 

påverka oss. Till exempel familjesituationer som kan förändras på en habilitering. 

 Makrosystem  innefattas av samhällets ekonomi, politik, resurser och lagar som 

till exempel kan påverka specialpedagogens förutsättningar i sitt uppdrag på en 

habilitering  

 Chronosystem  är tidsaspekten i den kulturella och sociala kontexten i människors 

utveckling. 
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I analysen i denna studie används mikrosystemet för att förstå habiliteringen som 

system genom specialpedagogernas och enhetschefens beskrivningar. Genom att 

förstå historiska perspektiv hur habiliteringen är konstruerat och har förändrats genom 

tiden, finns möjlighet att förstå hur specialpedagogens uppdrag och förutsättning för 

samverkan ser ut idag. Mesosystem används i analysen för att förstå hur 

förbindelserna ser ut mellan professionerna på habiliteringen, struktur på teammöten 

samt ändamål med mötena. Makrosystemet används för att se hur förändringar inom 

politik, omorganiseringar, ekonomi, strukturförändringar och resurser har påverkat 

samt påverkar specialpedagogens uppdrag och förutsättning för samverkan inom 

habiliteringen.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Med utgångspunkt från studiens syfte har en kvalitativ ansats valts. De metoder som 

använts för att svara på studiens syfte och frågeställningar är intervjuer och 

fältobservation. Intervjuerna förstås utifrån respondenternas beskrivningar och hur de 

tolkar sin verklighet inom en habilitering. ”En kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket 

betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2011, s. 341).  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om specialpedagogens uppdrag inom 

Barn- och ungdomshabilitering samt vilka förutsättningar till samverkan  

specialpedagogen har inom ett team inom en habilitering. Det är framförallt tre 

specialpedagogers och en enhetschefs beskrivningar och upplevelser om 

specialpedagogens uppdrag på en habilitering som lyfts fram i denna studie. Genom 

intervjuerna beskrivs också förutsättningarna för samverkan mellan specialpedagogen 

och professionerna på habiliteringen. För att uppfylla syftet blev genomförandet av  

semistrukturerade intervjuer och en observation ett naturligt val då vikten i denna studie 

handlar om människornas beskrivningar och upplevelser av uppdraget och samverkan 

med andra. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer oftast har en 

intervjuguide över förhållandevis specifika teman som ska besvaras. Enligt Bryman 

(2011)  finns det en öppenhet i semistrukturerade intervjuer för intervjuaren att ställa 

ytterligare frågor som intervjuaren känner kan leda till viktiga svar. För att få svar på 

frågeställningarna utifrån syftet är intresset i denna studie att få respondenternas 

upplevelser och beskrivningar utifrån specialpedagogens uppdrag och förutsättning till 

samverkan i en särskild miljö som i detta fall är en habilitering. ”Istället för att svara på 

frågan ”Vad är det jag ser dem göra?” försöker forskaren närma sig svaret på frågan ”Vad 

anser de själva att de gör?” (Repstad, 2007, s. 17). 

Syftet med observationen var att få idéer till andra eller flera aktuella frågor till 

intervjuerna utifrån syftet och frågeställningarna. Syftet var också att observera struktur 

och specialpedagogens uppdrag i samverkan med de olika professionerna på teammötet. 

Fangen och Sellerberg (2011) beskriver att med hjälp av deltagande observation kan man 
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få tillfälle att ställa andra frågor till deltagarna i intervjuerna utifrån vad som blev iakttaget 

under observationen. 

 4.2 Urval 

För att få respondenter till studien tog jag kontakt med en habilitering som ligger i en 

storstad i mellansverige. Det började som ett informellt besök i receptionen där syftet med 

studien kort beskrevs och kontakt med enhetschefen upprättades. I mejl med enhetschefen 

beskrevs sedan information om anledningen till studien, syfte, tidsperspektiv och förslag 

på respondenter. Enhetschefen var positivt intresserad och återkom med en 

specialpedagogutbildad kontaktperson på habiliteringen för vidare kontakt under studiens 

förlopp. Specialpedagogen undersökte intresset hos specialpedagogerna i de två andra 

teamen och alla tre tackade ja till att medverka. 

Specialpedagogerna arbetade i tre olika team där varje team hade fokus på olika 

funktionsnedsättningar. Teamen bestod av Intellektuell funktionsnedsättningsteam (IF), 

Team rörelsenedsättning (RN) och Team autism (ASD). I teamen arbetade  

specialpedagog, kurator, psykolog, arbetsterapeut, logoped och 

sjukgymnast/fysioterapeut. Respondenternas arbetstid på habiliteringen sträckte sig från 

två till femton år. 

Då studien aktualiserar specialpedagogens uppdrag inom en habilitering valdes 

specialpedagogerna ut för möjligheten att kunna göra jämförelse samt upptäcka likheter 

och skillnader i deras svar om sina beskrivningar av sitt uppdrag på habiliteringen. 

Enhetschefen valdes som respondent för att få ett annat perspektiv på hur ledningen 

beskrev specialpedagogens uppdrag och förutsättning till samverkan med olika 

professioner. Enligt Stukát (2011) är urvalet  forskarens val av respondenter som kan 

tänkas ha relaterande och betydelsefull information för studiens syfte.  

Enligt Stukát (2011) är antalet respondenter i en kvalitativ studie komplicerad att 

fastställa då det beror på flera omständigheter som studiens omfång, tidsbrist eller om det 

är för många respondenter riskerar analysen att inte komma till djupare tolkning då det 

kan vara för många respondenter som ska berätta om ett ämne som bara hinner beskrivas 

på ytan. ”Det är till exempel omöjligt att veta hur många personer som ska intervjuas för 

att den teoretiska mättnaden ska uppnås” (Bryman, 2011, s. 436). Min kontaktperson som 
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var specialpedagog i IF teamet frågade professionerna i teamet om möjligheten för mig 

att utföra en fältobservation. Alla godkände att jag fick observera under ett teammöte. 

Resultatet av observationen utgör en mindre del av studien och redogörs tillsammans med 

intervjuerna i slutet av resultatdelen (s. 38). 

I resultatredovisningen benämner jag respondenterna som Enhetschefen, Spec. 1. Spec. 

2. och Spec. 3. 

4.3  Genomförande 

Jag förberedde mig med en intervjuguide (bilaga 3) med semistrukturerade frågor utifrån 

syfte och frågeställningar. Därefter upprättades ett missivbrev som beskrev studiens syfte 

samt etiskt förhållningssätt och skickades ut till de aktuella respondenterna på 

habiliteringen inför intervjun. ”Den introducerande informationen man ger om en 

undersökning och dess syfte kan förmedlas muntligt eller skriftligt” (Bryman, 2011, s. 

212).  

Specialpedagogen som var min kontaktperson på habiliteringen medverkade först i en 

pilotintervju med semistrukturerade frågor för att testa att frågorna gav svar på 

frågeställningarna (bilaga 2). Frågorna kändes aktuella och därför gjordes valet att 

pilotintervjun skulle ingå som del av studien. Därefter genomfördes en fältobservation på 

teammötet i IF teamet. Teammötet observerades under två timmar där en specialpedagog, 

en logoped, en arbetsterapeut och en kurator samverkade. Teamet samverkade kring 

nybesök av familjer i behov av stöd, vilka olika insatser som skulle stödja familjerna, 

samt vilka professioner som behövdes vid olika insatser hos familjer, förskolor och 

skolor. Sedan reflekterades specifika vårdplaner kring olika fall. Teamet hade inte en 

medverkande psykolog för tillfället men hade möjlighet att få samverka med en psykolog 

från ett av de andra teamen. En psykolog och en fysioterapeut medverkade under den 

sista delen av teammötet för att se om teamet behövde deras kunskaper. Under 

observationen fördes löpande protokoll och protokollet renskrevs efter observationens 

slut.  

Observation kan vara lämpligt då man inte är ute efter något speciellt utan 

vill komplettera en annan metod för att få en helhetsbild. Att bara ”titta och 

lyssna” räcker dock inte långt utan man måste rikta sin uppmärksamhet på 

något särskilt område (Stukát, 2011, s. 57)  
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Om nya intervjufrågor lades till i intervjuguiden efter observationen, fanns det möjlighet 

att mejla specialpedagogen som jag hade som kontaktperson för komplettering av svar 

till pilotintervjun. Under observationen fördes fältanteckningar för att utesluta specifik 

information kring olika barns och familjers fall. Efter etiska överväganden beslutades 

därför att inte observationen skulle ljudinspelas då syftet var att ha fokus på 

specialpedagogens uppdrag vid teammötet samt samverkan med andra professioner och 

mötesstruktur. ”I observationer av främst barn kan det ofta komma fram information om 

känsliga frågor som inte har med observationen att göra. I sådana fall är det viktigt att 

observatören sätter gränser för vad som ska registreras” (Björndal, 2005, s. 141). 

 Intervjuerna ägde rum på habiliteringen vid olika dagar. Rummet för intervjun valdes av 

informanterna. ”Platsen eller lokalen kan påverka om resultatet av en intervju blir bra 

eller dåligt. Det ska vara en neutral plats och helst ett ställe där respondenten kan känna 

sig hemma” (Repstad, 2007, s. 95). Intervjufrågorna till enhetschefen innehöll fjorton 

frågor där en fråga handlade om enhetschefens uppdrag, vissa frågor var formulerade 

utifrån uppdraget som enhetschef men innehållet hade likadant syfte som i frågorna till 

specialpedagogerna. Vid intervjuerna förmedlades studiens syfte samt etiska 

överväganden och en samtyckesblankett  (bilaga 1) signerades av respondenterna. 

Intervjuerna tog en timme var och ljudinspelades för att ha fullt fokus på respondenternas 

svar och eventuella följdfrågor som uppkom.  

Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det som sägs – han eller 

hon ska följa upp intressanta synpunkter, sondera där så behövs och påvisa 

inkonsekvenser i det som intervjupersonen säger – är det bäst att inte bli 

distraherad av behovet av att föra anteckningar om det som sägs (Bryman, 

2011, s. 428).  

4.4 Bearbetning 

Efter första pilotintervjun transkriberades den och analyserades utifrån om den gav svar 

på frågeställningarna utifrån syftet. Sedan genomfördes en fältobservation. Den renskrevs 

och analyserades och utifrån det omformulerades några frågor i intervjuguiden  utifrån 

syftet och frågeställningarna. Alla intervjuerna transkriberades (41 sidor) i sin helhet och 

vissa sekvenser lyssnades på flera gånger för att få förståelse och kunna tolka materialet. 

”I analysfasen är det vidare en stor fördel att ha en ordagrann återgivning av intervjun, 
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utan den filtrering som anteckningar och minne innebär” (Stukát, 2011, s. 93). För att 

analysera och tolka användes en kvalitativ innehållsanalys där utskrifterna av de 

transkriberade intervjuerna lästes flera tillfällen för att hitta svar på frågeställningarna. 

Sedan systematiserades svaren från informanterna utifrån att hitta information som sedan 

kategoriserades utifrån sociokulturell teori med anslag av ekologisk systemteori under 

olika rubriker. Teoretiska begrepp som ”proximala utvecklingszonen”, språk som artefakt 

samt mediering användes för att analysera utifrån frågeställningarna. ”Analysen och 

tolkningen av berättelsen börjar egentligen redan under själva intervjun då man gör sig 

föreställningar om vad det sagda betyder och hur det kan användas i undersökningen” 

(Fangen & Sellerberg, 2011, s. 64). Enligt Repstad (2007) går analys och tolkning in i 

varandra men skiljs åt teoretiskt där transkriberingen i det insamlade materialet kan visa 

på mönster i informanternas svar så att de blir lättare att tolka. Tolkning beskriver Repstad 

(2007) är en fördjupad bedömning av sitt material utifrån de frågeställningar som studien 

utgår ifrån.  

 4.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien följer de grundläggande svenska etiska principer från Vetenskapsrådet (2017). I 

specialpedagogens uppdrag behöver moraliska och etiska överväganden tas med om hur 

människors förtroende behandlas konfidentiellt. ”Även om formulerade regler och 

riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt kan ge viss vägledning är de inte helt entydiga och 

lämnar ofta utrymme för egna ställningstaganden” (Bryman, 2011, s. 147). I Missivbrevet 

som skickades ut till alla respondenter innan intervjun beskrevs det kort om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Vid intervjutillfället presenterades 

informationskravet om vilken uppgift respondenterna hade i sin medverkan i studien. 

Respondenterna informerades om att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de så 

önskade. Konfidentialitetskravet delgavs med information om att personuppgifter 

behandlas så inga obehöriga kan komma åt uppgifterna. ”En annan viktig etisk aspekt är 

att intervjupersonen, om han eller hon önskar, garanteras anonymitet, att identifierbara 

uppgifter som namn, datum, platser och händelser i så fall förändras” (Fangen & 

Sellerberg, 2011, s. 67). Sedan presenterades nyttjandekravet med information om att de 

uppgifter som samlas in endast används i utbildningssyfte för denna studie. Ansvarig 
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handledare var presenterad i Missivbrevet samt en samtyckesblankett till  respondenterna 

att vilja medverka i intervjun signerades.  

4.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Som forskare är det enligt Bryman (2011) viktigt att ha en insikt att inom kvalitativ 

forskning är det svårt att få till en total objektivitet i granskning och tolkning i kvalitativa 

studier. När jag gick in i denna studie med tidigare erfarenheter och några förutfattade 

meningar kring habilitering som funktion och specialpedagogens uppdrag, hade jag 

medvetet provat gå in i intervjuerna utan att ta med mina egna personliga värderingar. Jag 

lyssnade till intervjuerna flera gånger och provade att tolka bara utifrån det som 

respondenterna berättade. I eftertanke om det funnits mera tid skulle svaren i intervjuerna 

kunnat bli ännu mer tillförlitliga om respondenterna hade fått möjlighet att granska hur 

jag hade tolkat det empiriska materialet (Stúkat, 2011). 

Intervjuerna i denna studie tematiserades och citat valdes utifrån att kunna besvara och 

belysa frågeställningarna. På grund av tidsbrist då två av specialpedagogerna och 

enhetschefen blev sjuka behövde jag senarelägga intervjuerna. Jag beslutade då att 

pilotintervjun skulle ingå som en del av studien och gjorde avvägningen att de första 

frågorna gav tillförlitliga svar utifrån frågeställningarna. Det kan vara av både positiv och 

negativ betydelse. Det positiva var att pilotintervjun gav en innehållsrik bild av det jag 

undersökte utifrån syfte och frågeställningar. Då frågorna i de tre andra intervjuerna var 

ännu mer genomtänkta utifrån att syfte och frågeställningar klargjordes och förtydligades 

med tiden, kunde svaren kanske ha blivit klarare och mer fördjupade. Nackdelen med att 

ställa nya frågor skulle kunna vara att specialpedagogen hade hunnit fundera längre över 

frågorna och då formulerat sig på ett annat sätt som inte hade gett lika sanningsenliga svar 

som de mer spontana svaren i pilotintervjun. Enligt Bryman (2011) behövs det väljas bort 

de respondenter som har ingått i en pilotintervju för att få en sannolik beskrivning i 

resultatet. 

I denna studie presenteras ett material med ett få antal respondenter på en habilitering. 

Det är svårt att generalisera om det skulle ge lika resultat på andra habiliteringar. 

Överförbarhet kan dock finnas för andra habiliteringsteam att känna igen sig i denna 

studie. Studien visar att det finns relevans i att det kan finnas dilemman kring detta ämne 
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där det behövs mera forskning. Denna studie beskriver också aktuella begrepp kring 

specialpedagogens uppdrag samt begrepp som samverkan och att effektivisera kunskap i 

det samhället vi lever i idag.  

Kvalitativa studier är tidskrävande i sig där det tar lång tid att bearbeta insamlat material 

och därför finns det ofta ett fåtal respondenter som medverkar i dessa studier (Bryman, 

2011). I denna studie läggs fokus på att uppleva och förstå specialpedagogens uppdrag på 

en habilitering genom att tolka denna miljö genom deras beskrivningar, upplevelser och 

erfarenheter. 
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5. Resultatbeskrivning 

5.1 Presentation av resultatet 

Resultatet består av en kort beskrivning av habiliteringen som verksamhet. Sedan handlar 

resultatet om beskrivningarna som enhetschefen och specialpedagogerna uttrycker i 

intervjuerna. Resultatet beskrivs som svar på frågeställningarna i intervjuerna där det 

börjar med specialpedagogens uppdrag på habiliteringen, specialpedagogens samverkan 

med andra professioner inom habiliteringen samt hinder och möjligheter i samverkan 

mellan specialpedagogen och andra professioner inom habiliteringen. I kommande 

resultatredovisning har jag lagt in delar av fältobservationen in i de olika temana i 

resultatredovisningen då observationen är en mindre del av resultatet.  

5.2 Bakgrund 

Barn och- ungdomshabiliteringen i denna studie tillhör Habilitering och Hälsa inom en 

region i ett storstadsområde i mellersta Sverige. Habiliteringen ger råd, stöd och 

behandling till barn 0-17 år med varaktig funktionsnedsättning. Habiliteringen ger också 

råd och stöd till anhöriga och nätverk, så som personal i förskola och skola. Habiliteringen 

vänder sig till två olika kommuner. Stöd som habiliteringen erbjuder kallas insatser där 

insatserna kan bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. 

Målet med habiliteringens insatser är att de ska förebygga och minska svårigheter som en 

funktionsnedsättning kan medföra. Barnet ska få så goda förutsättningar som möjligt att 

bli självständig och delaktig i sin vardag. Insatserna utgår alltid från barnets och 

familjernas behov. Tillsammans med familjerna kommer habiliteringen överens om vilka 

mål de har för de insatser som habiliteringen sätter in och hur de ska genomföras. I en 

vårdplan skriver habiliteringen ner vad familjen och habiliteringen har kommit överens 

om. Inom habiliteringen arbetar professioner i tre team som består av arbetsterapeut, 

fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog. Arbetet på 

habiliteringen regleras framförallt av tre lagar: patientlagen, hälso – och sjukvårdslagen 

(HSL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vanligtvis skickar 

en läkare remiss till habiliteringen men familjer har också möjlighet att ansöka om 

insatser själva.  
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5.3 Specialpedagogens uppdrag på habiliteringen 

5.3.1 Otydligt uppdrag  

Resultatet av intervjuerna visar fler faktorer av svårigheter i att beskriva 

specialpedagogens uppdrag inom en habilitering. Alla specialpedagogerna samt 

enhetschefen uttrycker att det inte är helt lätt att beskriva specialpedagogens uppdrag. 

Enhetschefen uttrycker att det är svårt ibland att dra gränsen för vad som är 

specialpedagogens uppdrag och vad som är logopedens uppdrag. Enhetschefen har en 

tanke om att det kan bero på att det under en period var det brist på logopeder på 

habiliteringen och att specialpedagogen fick gå in och arbeta med logopedens uppdrag. 

Alla tre specialpedagoger beskriver att det var diffust vad som ingick i deras uppdrag när 

de började på habiliteringen. Det tog ungefär två år att känna sig trygg och dra gränser 

för sig själv i sin yrkesroll. Specialpedagogerna ger uttryck för att  kunskapen om vad 

som ingår i specialpedagogens uppdrag växer med åren men de lyfter också att det finns 

ett gemensamt habiliteringsarbete för alla professionerna som samverkar i teamen.  

I början var det väldigt svårt och i den ena stunden  känner man att man inte 

gjorde någonting och i andra stunden gjorde man alldeles för mycket saker. 

Men nu tror jag att jag har kommit lite mer i balans. Det tog två år (skrattar 

lite). (Spec. 1) 

Ja, i det stora hela är det klara roller. Det är ju en av de mest ovanliga saker 

med att jobba på en habilitering. Det är när man kommer som 

specialpedagog, det tar ett år när man bara är en ”rookie” och att förstå 

habiliteringstänket och hur vi liksom ska ge insatser på bästa sett och vad är 

min roll? Var passar jag in? Sen tar det ett par år till där jag tyckte förstå 

kärnan i det hela. Jag började bli mycket tydligare och tala om, att nej här går 

mitt bord men det ni vill ge mig i uppdrag nu det trillar utanför mitt bord. Det 

är inte min roll. (Spec. 2) 

Nej, men jag ifrågasatte väldigt mycket i början. Eftersom jag är en som 

ifrågasätter. Jag går inte in och undrar över något. Nej, det gör jag inte. Jag är 

här för mina patienters bästa. (Spec. 3)  

Enhetschefen beskriver också att det kan vara svårt för den enskilde professionen att 

kunna dra gränser för vad som ingår i uppdraget, vilket i denna studie är 

specialpedagogens. Enhetschefen uttrycker också att det är viktigt att nyanställda 

specialpedagoger får en tydlig introduktion  i vad uppdraget på habiliteringen innebär och 

det är av vikt att specialpedagogen själv känner sig trygg och säker i sin grundprofession. 
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Vidare anser enhetschefen att det är viktigt för enhetschefen att vara ”ett bollplank” för 

att synliggöra specialpedagoguppdraget från början.  

Ja, och det kan vara väldigt frustrerande när man är ny. För att det kan ta tid 

och utkristallisera sin roll. Och det beror också på vem som introducerar en 

och i vilket team man hamnar i, så jag tror det kan se väldigt olika ut. 

(Enhetschefen) 

Specialpedagogerna tycker uppdraget blir tydligare med tiden. En specialpedagog 

beskriver att i några fall i arbetet med familjerna behöver uppdraget förtydligas för att se 

när den egna  professionen slutar och när någon annan professions uppdrag börjar. Till 

exempel  händer det ibland att specialpedagogen får ett uppdrag som handlar om 

beteendesvårigheter där specialpedagogen upptäcker att det här barnet har jättemycket 

ångest och har andra typ av svårigheter där barnet behöver en psykologs kunskaper. 

Specialpedagogerna uttrycker att gränserna för vilka kunskaper som då ska erbjudas kan 

vara otydliga.  

I intervjuerna framkommer det också att för några år sedan uppstod det ibland 

konfrontationer mellan specialpedagoger, arbetsterapeuter och kuratorer. En 

specialpedagog beskriver att så som teamen arbetar idag så finns det en annan förståelse 

och flexibilitet för varandras kunskaper. En av specialpedagogerna tror att flexibiliteten 

hos några av professionerna idag beror på att de numera är yngre och inte lika fasta i sitt 

professionstänkande som förut. 

Specialpedagogernas beskrivningar visar att de olika professionernas uppdrag flyter in i 

varandras kunskapsområden även om de olika professionerna har sina specifika 

specialistkunskaper. Logopeden som medverkar under fältobservationen berättar att när 

du anställs på en habilitering är du sextio procent din profession och fyrtio procent 

habiliteringsroll. Detta framgår också under intervjuerna. I botten är specialpedagogen 

och de andra professionerna habiliterare där de beskriver själva generalistbiten där alla 

kan utföra introduktionsmöten för familjer när de remitteras till habiliteringen och ska få 

stödinsatser utifrån behov. Specialpedagogerna beskriver att generalistbiten ser olika ut 

med kunskaper beroende på hur länge någon har arbetat på habiliteringen. Den byggs på 

vartefter specialpedagogen bygger på erfarenheter tillsammans med de andra i teamet. 

Det framkommer att alla professioner behöver lära sig lite av varje som till exempel 
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kommunikation med stöd av tecken (TAKK) och grafiskt stöd oavsett vilken 

grundprofession du har inom habiliteringen. Specialpedagogerna och logopederna inom 

denna habilitering håller i TAKK-kurserna för vårdnadshavare och personal i förskolor 

och skolor.  Intervjuerna visar att arbetar du inom en habilitering är de olika 

professionerna ofta inne på varandras kunskapsområden då teamen arbetar med att bygga 

på sig erfarenheter av de andra professionernas kunskaper. Ibland arbetar 

specialpedagogen i insatser som logoped, psykolog eller arbetsterapeut skulle tagit och 

vice versa. Specialpedagogerna beskriver att flera i teamen utför gemensamma besök hos 

olika familjer och barn. Resultatet visar också på att specialpedagogen samverkar oftast 

och mest med logopeden inom habiliteringen. Respondenterna visar också en stor respekt 

för varandras kunskapsområden och alla beskriver  vilken otrolig möjlighet de har att lära 

sig och har lärt sig av varandras kunskaper inom olika professionsområden. 

5.3.2 Beskrivning av specialpedagoguppdraget 

Resultatet av intervjuerna visar att det centrala i specialpedagogens uppdrag är lek, 

samspel och kommunikation. Specialpedagogen går in och illustrerar för 

vårdnadshavarna till barnet vad lek, samspel och kommunikation är och hur 

vårdnadshavarna kan samspela med sitt barn.  

Så det är inte så tydligt att nu jobbar jag just med det här, det beror lite på när 

man träffar familjen vad de har för önskemål och vad de har för svårigheter, 

men många gånger handlar det om att barnet har svårt att leka. Det kan vara 

att föräldern har svårt att få till ett samspel med barnet och inte vet hur man 

kan göra. Så när barnen är små kan det handla mycket om leken och mycket 

omsorg. (Spec. 1) 

Ja mina områden är ju tidig kommunikation, 

kommunikationsutvecklingstrappan i det stora har ju fem steg och den hänger 

ju så tätt ihop med lek och samspelsutvecklingstrappan, där jobbar jag när det 

hakat upp sig och det (barnet) inte kommer vidare. Då jobbar jag med råd och 

stöd. Men av kommunikationstrappan har jag mycket erfarenhet av det första, 

andra och delvis tredje trappsteget men då plockar jag alltid in logopeden för 

då är det dags för hen att göra en bedömning och titta och så hjälps vi åt lite 

där. (Spec. 2) 
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Men jag lärde mig snart att min roll är att medverka och om jag jobbar 

jättemycket med sjukgymnasten när man är ute, istället för att bara stretcha 

barn och så då är det också ögonkontakt och samspel. Det är du (barnet) och 

jag och inte bara stretch och så. (Spec. 3) 

Enhetschefen beskriver att det är oftast specialpedagogen i sitt uppdrag som samverkar 

med förskola och skola då grundutbildningen till specialpedagoger alltid är någon form 

av lärarutbildning och känner till förskolan och skolans yrkesspråk. Där kan 

specialpedagogen gå in med sina kunskaper om hur förskolor och skolor fungerar för att 

föreslå insatser på ett sätt som förskolan/skolan kan acceptera utifrån sina regler. 

Resultatet visar också att det oftast är specialpedagogerna som håller i 

diagnosinformationen för barnet, för vårdnadshavare samt pedagoger i förskolor/skolor. 

En av specialpedagogerna beskriver att det är viktigt för barnet att förstå sig själv som 

person men också utifrån svårigheterna som diagnosen för med sig. På det sättet kan 

specialpedagogen och barnet tillsammans komma fram till vilka stödinsatser som kan 

hjälpa barnet beroende på barnets ålder. Detta utför specialpedagogen utifrån olika 

utvecklingsnivåer och ålder på barnet. I ett av teamen håller en av specialpedagogerna i 

en grupp för ungdomar som får möjlighet att träffa andra ungdomar med likadana 

diagnoser som de själva. Specialpedagogen uttrycker entusiasm och upplever en positiv 

utveckling i denna grupp.  

Specialpedagog 3 beskriver: ”Jag tänker att det är jättemycket min uppgift att 

barn blir synliga, blir hörda, får vara delaktiga. Jag älskar KASAM förstår 

du. Sammanhang. (Spec. 3) 

Alla specialpedagogerna och enhetschefen uttrycker att det viktigaste i uppdraget är 

insatserna till barnet och familjerna. Det centrala i specialpedagogernas uppdrag är att 

möta  familjerna där de är i sin sorgeprocess för många av familjerna befinner sig i kris. 

Deras barn har ofta flera olika typer av svårigheter och specialpedagogens uppdrag är då 

att samverka i sitt team. Teamets uppdrag är att sätta in rätt stödinsatser vid rätt tillfälle 

för familjerna som ska underlätta i barnens och familjernas vardag. En stor del av 

specialpedagogens uppdrag är också att skriva vårdplaner och dokumentera insatser till 

familjerna både individuellt och tillsammans med teamet där de går genom vårdplanerna 

och fördelar uppdrag utifrån behovet hos familjerna.  
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Och sen tror jag att många föräldrar tycker att det är skönt att få komma till 

någon som har fokus på dem och deras barn och lyssnar och finns där. (Spec. 

1) 

En specialpedagog beskriver att det i första hand ligger på deras uppdrag att hjälpa 

familjerna med stödinsatser och sen i andra hand kontakten med förskola/skola. 

Specialpedagogen uttrycker att det först och främst är kommunen som bär ansvaret för 

barnets skolplacering och utgör en mindre del av specialpedagogens uppdrag då 

huvuduppdraget innebär att stödja familjerna på habiliteringen. Då specialpedagogerna 

har specifika kunskaper kring förskola/skola kan de vara bidragande stöd och en annan 

specialpedagog berättar att det ingår i uppdraget. Specialpedagogen uttrycker att i 

uppdraget innebär det att ha kontakt med kommunen angående förskoleplatser, att 

kontakta specialpedagoger på kommunen och specialpedagogens uppdrag är att ha möten 

med vårdnadshavarna för att se vilken förskola som passar bäst för barnet. Vidare har 

specialpedagogen när barnet går i förskola kontakt med pedagogerna på förskolan för att 

se vad de önskar för stöd och eventuell diagnosinformation. En del av habiliteringens 

uppdrag är att ge föräldrautbildning, TAKK-kurser till vårdnadshavare och pedagoger i 

förskolor och skolor, ett uppdrag som ingår i specialpedagogernas uppdrag på 

habiliteringen. 

5.3.3 Specialpedagogens samverkan med andra professioner inom 

habiliteringen 

I de tre olika teamen inom habiliteringen arbetar professioner som specialpedagog, 

logoped, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut samt psykolog. I det 

Intellektuella funktionsnedsättningsteamet (IF) saknas just nu professionen psykolog och 

IF teamet får nu arbetsinsatser vid behov av en psykolog från ett av de andra teamen. Alla 

professionerna inom habiliteringen samlas i sina team varje tisdag förmiddag ungefär 

fram till lunch.  

Men vi träffas varje tisdag i det här teamet. Då sitter vi och pratar om olika 

patienter som vi liksom ger olika uppdrag till varandra och vi går genom alla 

vårdplaner. Vi har en struktur om vem som ska göra vad också. (Spec. 1) 
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En specialpedagog uttrycker att det var svårt att samverka i början som nyanställd inom 

habiliteringen. Ibland kan specialpedagogen få ett uppdrag där det visar sig att familjen 

har ett annat behov än som ingår i specialpedagogens kunskapsområde. Efter ett par år 

känner specialpedagogen sig mera insatt i struktur och känner teampersonerna så väl att 

det är lättare att se vad som ingår i sitt eget uppdrag.  

En specialpedagog uttrycker att det finns en bra samsyn i teamet och att de har likadant 

förhållningssätt om själva vården och prioriteringsordningen till familjerna. Teamet hittar 

tillsammans behoven utifrån familjernas önskemål och behov, prioriterar behoven och 

kommer överens om att nu gör till exempel arbetsterapeuten en insats, när den är klar så 

kommer specialpedagogen in med sin insats och gör anpassningar.  

Specialpedagogerna menar på att fördelarna med att samverka i team är att patienterna 

kan få ett mera nyanserat stöd och i början när barnen är små kanske specialpedagogen 

och logopeden samverkar mera tillsammans. Ju äldre barnen blir samverkar 

specialpedagogen mera med arbetsterapeuten. En specialpedagog uttrycker värdet av 

denna samverkan och handlar fallet om beteendeproblematik hos barnen samverkar 

specialpedagogen med psykolog eller kurator.  

Logoped, det är jättenära samarbete. Det är jätteviktigt! Det är ju i leken som 

motivationen till kommunikation dyker upp mer och mer. Och det är ju i 

leken som kommunikationen utvecklas, det är där du hittar det konkreta sättet 

att kommunicera. (Spec. 2) 

Och jag vet inte riktigt vart gränsen går men kanske är det mer med det 

kognitiva, jag tänker på att om man har en lägre kognitiv nivå då är det 

specialpedagog och logoped mycket ihop men har barnet en högre kognitiv 

nivå så blir det mer specialpedagog och arbetsterapeut. Lite klurigt. 

(Enhetschefen) 
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5.4 Hinder och möjligheter i samverkan mellan 

specialpedagogen och andra professioner inom 

habiliteringen 

5.4.1 Hinder 

Specialpedagogerna och enhetschefen uttrycker att det finns svårigheter att kunna 

samverka när uppdragen hos de olika professionerna inte är helt självklara och 

förutbestämda om vilken profession som gör vad i olika fall.  

 Ja, det är ju svårt det här med möten. Det är just det här att synliggöra det 

man har bestämt, att det ska bli tydligt, vem som ska göra det. Vad har vi 

kommit fram till? Så att det inte bara blir ett samtal, så att man verkligen har 

fått syn på hur man kan förbättra saker för barnet och familjen. Samtalet 

behöver leda till någonting. Mötet ska bli användbart! (Spec. 1) 

Flera hinder poängteras från både specialpedagoger och enhetschefen om att tiden på 

mötena inte räcker till, speciellt efter en omorganisering som ägde rum för tre år sedan i 

hela kommunen. 

Ja, det är alltid svårt att hinna med reflekterandet tillsammans. Så tiden. Vi 

kämpar för att hinna med informationsutbytet som behövs och att komma 

snäppet längre till reflekterandet. Och det är synd. (Spec. 2) 

Sju år tillbaka i tid såg situationen annorlunda ut och enhetschefen och 

specialpedagogerna anser att det fanns tid på ett annat sätt till reflektion och om de snabbt 

behövde lyfta någonting med varandra så fanns det tid och utrymme för det. 

Specialpedagogerna och enhetschefen lyfter att de nu har säkert tjugofem procent fler 

patienter och nästan färre personer än förut som arbetar på habiliteringen. 

Ja vi har för lite tid och för lite personer och för många familjer och vi kan 

inte göra så mycket åt det. Då handlar det om att hitta sätt att förhålla sig till 

det. (Enhetschefen) 

Enhetschefen och flera specialpedagoger uttrycker att det handlar om att nu kunna 

förhålla sig till den tid de har i situationen.  
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Enhetschefen och specialpedagogerna framhåller att strukturen är bra på teammötena 

men att den kan bli tydligare. Efter omorganiseringen för tre år sedan har alla tre teamen 

arbetat mycket med rutiner, struktur och överlämningsförfaranden av patienter. Vid att 

titta tillbaka på år 2016 framkommer det i intervjuerna att många saker fungerar bättre än 

förut med tydligare rutiner och mer effektivitet på teammötena. Det finns fortfarande 

svårigheter för de olika professionerna att synka ihop sina möten och  det påtalas att det 

är svårt att synka olika möten då det finns för få rum att tillgå på habiliteringen. 

Enligt specialpedagogerna samt enhetschefen kan hinder i samverkan i team till exempel 

vara om någon är för låst i sin profession, att teamet har olika förhållningssätt till vården 

av familjerna och barnet, att de olika professionerna pratar ”olika språk” och att det inte 

finns tillit och trygghet i teamgrupperna. 

Kan man inte se förbi reglerna så är det ett hinder. Om man är väldigt låst i 

sin profession så betyder egentligen det att man är väldigt osäker i sin 

profession. Annars behöver man inte vara så låst. Då kan det vara ett hinder. 

Och ett annat hinder kan vara att man inte litar på dom i rummet. (Spec. 3) 

Ja, det är lite samma som styrka, att man kommer med olika utbildningar och 

olika fackspråk att man faktisk ibland inte förstår varandra. Att till exempel 

jag förstår inte det du ser. Eller att jag tycker att det som är mitt specifika 

område, det är högre prioriterat än ditt. (Enhetschefen) 

Det är mycket mindre samarbete nu mellan psykolog och specialpedagog, 

den psykolog vi har nu har inte riktigt samma tankar och syn. Och det är det 

som är lite spännande att det styr faktiskt lite vilken syn personerna i teamet 

har. (Spec. 2) 

Enhetschefen lyfter fram att det inte upplevs specifikt som att teamen har olika yrkesspråk 

i deras team idag. Det finns en bra tydlig, struktur, professionerna i teamet respekterar 

varandras kunskapsområden och stöttar varandra i teamet tror enhetschefen. 

Enhetschefen uttrycker att det har funnits professioner som har börjat på habiliteringen 

där några professioner anser sig tycka att deras kunskapsområde och uppdrag  är viktigare 

än någon annan professions. Enhetschefen beskriver att det är en klassisk problematik 

som dyker upp i team lite nu och då. 
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5.4.2 Möjligheter 

Alla specialpedagogerna uttrycker att möjligheterna och framgångsfaktorerna att arbeta i 

tvärprofessionella team är många. Specialpedagogerna poängterar vikten  av 

teamtrygghet och det upplevs som att det finns i alla teamen just nu. Intervjuerna visar på 

att det finns möjligheter att vara ärliga och kunna ifrågasätta utan att känna att någon blir 

kritiserad eller negativt ifrågasatta. Specialpedagogerna beskriver att tillit och förtroende 

finns i alla tre tvärprofessionella team och att det poängteras som viktiga 

framgångsfaktorer i samverkan, samt att ha förtroende  för varandras kunskaper och 

professioner. 

Men kan man använda varandra att man litar på varandra som vi gör nu så 

kan teamet växa och då gynnar det patienter och familjer. Då blir ju 

samarbetet mellan oss mycket lättare då. Att samarbeta och prata om olika 

patienter. (Specialpedagog. 3) 

Flera framgångsfaktorer och möjligheter med att samverka i team lyfts fram som att 

patienterna får ett mera nyanserat stöd, teamen gör en gemensam bedömning tillsammans 

med familjerna om vilka insatser som ska ges, vilken profession som har just den 

specifika kunskapen som behövs i olika fall och teamet har stöd av varandra att reflektera 

och besluta tillsammans.  

Mmm, ja det är just det här som vi pratade om lite tidigare den personliga 

erfarenheten eller inställningen till om man kan så mycket om varandras 

kunskaper och man vet tillräckligt mycket att man kan gå in i det med den 

fasta förvissningen om att vi kommer att berika, vi tillsammans kommer att 

uppnå mycket mer än om jag åker själv.  (Spec. 2) 

För jag är väldigt såhär metodinriktad, det var en psykolog som sa det, att du 

hittar alltid lösningar i det här innan jag alls hinner tänka. Våra föräldrar som 

kommer till oss dom är med på så många möten. De måste få någon liten 

metod i handen att ta med sig. Hur lite det än är så behöver de ta med sig. 

Men sen behöver man också psykologens mer övergripande analyserande 

alltså vi kompletterar varandra jättebra, jag och psykologen som jobbade här 

förut. För jag jobbade mera metodinriktat och hon var mera analysinriktat. På 

så sätt behöver man ju varandra och det blir ju himla bra. (Spec. 3) 



 

41 

 

Specialpedagog uttrycker också att framgångsfaktorer och möjligheter till bra samverkan 

mellan professionerna i teamet beror på tillhörighet i ett team där trivsel och trygghet 

existerar samt att det är berikande att tillvarata allas kunskaper och ha utbyte av varandras 

professionskunskaper. Specialpedagogerna beskriver att det existerar ett klimat där de 

trivs med varandra och har stort utbyte av varandras kunskaper. Det utrycks också att som 

person och i sin profession behöver professionerna i ett tvärprofessionellt team tycka om 

att samarbeta. 

Så bara det att få möjligheten att alla bidrar utifrån sin synvinkel i ett fall är 

jättegivande, verkligen. Så det är verkligen en toppen-möjlighet att få ta del 

av allas kunskaper och sen samla ihop dom och lär sig så mycket av 

varandra. (Spec. 1) 

Största som dyker upp såhär det är ju att man lär sig. Gud vad jag har lärt mig 

av logoped, av arbetsterapeuter av sjukgymnaster av psykolog. (Spec. 2) 

Intervjuerna visar att det har funnits svårigheter på habiliteringen förut  med brist på tillit 

och förtroende i samverkan. Idag framkommer det att det finns en gemensam trygghet 

och tillit till varandra i teamen. Specialpedagogerna lyfter fram att helheten och tanken 

med att arbeta i tvärprofessionella team anses som väldigt värdefullt. Helheten och tanken 

med tvärprofessionella team upplevs hos alla respondenterna som något effektivt och 

utvecklande samt att det finns möjlighet att se barnet och familjer från allas synvinkel. 

Enhetschefen uttrycker att trots omorganisering för tre år sedan har några saker inom 

team-mötena effektiviserats och förbättrats som till exempel utbyte av information om 

patienterna, bokningar av patientmöten, team mötena är kortare för att de har 

effektiviserats vilket ger mer tid till patientbesök. Strukturerna är olika sedan förut och 

ärendena pratas om på ett annat sätt idag. Förut var det ett lågt patientbesök för att 

habiliteringen hade fastnat i ändringar av rutiner och inte hade så långa 

patientöverläggningar. 

Vid fältobservationen känner jag som observatör att det är en välkomnande miljö där alla 

kommer till tals och är likvärdiga i sin talan, även om några pratar och berättar mer än 

andra. Strukturen som presenteras tolkar jag är ett stöd med hållpunkter att utgå ifrån i 

teamets samverkan. Som observatör är det i början svårt att se vem som gör vad och 

vilken profession som skall ge stöd till familjerna. Efterhand kan jag se att de olika 
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professionerna delar upp nybesök till familjer mellan sig då det anses höra till 

generalistuppdraget och beror på vem som har ledig tid i sin agenda.   

Alla på teammötet får berätta i tur och ordning där specialpedagogen som är ordförande 

denna dag går genom nybesök av familjer där det diskuteras vilka professioner som 

behövs sättas in i olika fall. Diskussionerna är hela tiden ömsinta och inlyssnande. Ibland 

medan två professioner diskuterar en vårdplan som de är involverade i, passar 

specialpedagogen och kuratorn på att samtala om ett gemensamt möte och vice versa. 

Specialpedagogen kommer med olika förslag tillsammans med flera professioner i olika 

fall om vilka stödinsatser och vilken profession som kan behövas. Under reflektionerna i 

teamet utgår de olika professionerna utifrån kompetens och generalistuppdraget, 

beroende på vilken relation en specifik  profession har skapat med familjerna. 

Jag som observatör upplever att teamet stöttar varandra i reflektionerna och hittar förslag 

och lösningar i de olika fallen. Eventuella hinder som upplevs i analysen av observationen 

visar att det för en utomstående observatör kan vara svårt att urskilja exakt vilka uppdrag 

de olika professionerna har på habiliteringen vilket också kommer fram under 

intervjuerna med specialpedagogerna.  
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6. Analys 

Mitt syfte har varit att bidra med kunskap om specialpedagogens uppdrag inom en Barn- 

och ungdomshabilitering samt vilka förutsättningar till samverkan  specialpedagogen har 

inom ett team på en habilitering. Ett steg i analysen är att få kunskap om sitt material och 

få ordning på all data. För att förstå och tolka all data har jag kategoriserat data för att 

hitta mönster och det som är viktigt utifrån syfte och frågeställningarna. Detta är utfört 

utifrån en teoretisk utgångspunkt (Repstad, 2007). För att förstå och tolka resultatet har 

jag använt det sociokulturella perspektivet med stöd av det ekologiska systemteoretiska 

perspektivet för att förstå specialpedagogens uppdrag och förutsättningar för samverkan. 

Enligt Nilholm (2016) finns det flera likheter mellan dessa två teorier då båda teorierna 

lyfter fram vikten av sociala, historiska och kulturella omständigheter och vilken miljö 

människor befinner sig i som har betydelse för deras utveckling och lärande. I studien 

används teoretiska begrepp som språket som redskap där språket som artefakt analyseras 

utifrån specialpedagogerna och enhetschefen beskrivningar, vilket yrkesspråk som 

används på habiliteringen, vilka begrepp som framkommer i intervjuerna och hur språket 

på habiliteringen kan studeras utifrån ett historiskt perspektiv. Mediering används i 

analysen för att tolka och förstå interaktionen mellan olika professioner enligt 

enhetschefen och specialpedagogerna och vilka redskap de använder för att ta till sig nya 

kunskaper av varandra. Vidare är det centrala i analysen att försöka tolka och förstå hur 

lärande och utveckling äger rum tillsammans med teamet där ett tvärprofessionellt utbyte 

av kunskaper äger rum (proximala utvecklingszonen). 

För att kunna ta till sig kunskaper om specialpedagogens uppdrag används intervjufrågor 

för att förstå och ta reda på habiliteringen som organisation och verksamhet, ur ett 

historiskt perspektiv och utifrån beskrivningarna om habiliteringen som funktion idag, 

samt vetenskapliga studier i böcker och litteratur. I studien används mikrosystemet för att 

analysera och tolka hur habiliteringen har fungerat, samt fungerar som system och 

mesosystemet stödjer för att få syn på interaktionen samt vilka förbindelser de olika  

professionerna i teamet har mellan varandra. Makrosystemet används i analysen för att 

se strukturella, politiska beslut där omorganiseringar i systemet har ägt rum och påverkar 

indirekt specialpedagogens uppdrag inom habiliteringen. Repstad (2007) beskriver att 

kvalitativ forskning kan ifrågasättas om  den forskningen verkligen visar en reell 
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verklighet. Å andra sidan kan kvalitativ forskning bli av värde när människors 

beskrivningar kan kopplas till teorier.  

6.1 Analys utifrån ekologisk systemteori 

Det går till exempel inte att studera specialpedagogens uppdrag på habiliteringen utan att 

försöka förstå habiliteringen som ett mikrosystem (Nilholm, 2016). Specialpedagogen 

har utvecklats i en verksamhet som har skapats genom historien men också utifrån 

specialpedagogens biologiska förutsättningar att ta till sig kompetens och erfarenheter 

tillsammans med andra. Specialpedagogens uppdrag har en historik om hur uppdraget har 

utvecklats från år 1950 när begreppet habilitering började användas och har utvecklats 

fram till idag. Chronosystemet är tidsaspekten där specialpedagogen utvecklas i den 

kulturella och sociala delen inom habiliteringen och från och med år 1960 fanns det ett 

förslag att anställa förskolelärare på habiliteringen just för att förskoleverksamheten hade 

en lång kulturell tradition med utvecklingsfrämjande verksamhet, barns 

utvecklingsnivåer, lek, samspel och kommunikation. Från år 1986 har det arbetat 

förskollärare på habiliteringen med en påbyggnadsutbildning i specialpedagogik och från 

år 1990 introducerades specialpedagogutbildningen om 90 högskolepoäng. 

Habiliteringen som system påverkar specialpedagogens uppdrag samt möjligheter att 

samverka med andra professioner på habiliteringen. Historiken som har format 

habiliteringen till hur det ser ut idag är med och  formar  specialpedagogernas 

beskrivningar av sitt uppdrag. Makrosystemet där förändringar som ändringar av 

organisation och struktur har skett genom åren, där ekonomi och politik har varit med att 

påverka habiliteringen som system.  Innan år 1978 var habiliteringen ett system där  

patienter behandlades som medicinska problem medan sedan skulle patienter behandlas 

i samverkan mellan pedagogiska och sociala insatser. Mesosystemet som till exempel 

tvärprofessionalism hos team med olika kompetenser ansågs mera effektivt och berikande 

för att ge patienterna bäst stöd utifrån deras behov. Förändringar av lagar, olika 

professioner som byttes ut samt ledningsbyten på habiliteringen har ägt rum under åren. 

Det leder till att specialpedagogens förutsättningar att samverka med andra professioner 

i teamet förändras, strukturer samt specialpedagogutbildningen har förändrats som igen 

påverkar specialpedagogens uppdrag  på habiliteringen. 
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 På habiliteringen idag poängterar specialpedagogerna och enhetschefen att tiden inte 

räcker till för informationsutbyte samt att möjligheten att gå djupare in i reflektioner kring 

olika patienter har försämrats. För tre år tillbaka i tiden fanns det bättre tid för spontana 

möten och tillfällen för reflektion mellan de olika professionerna på habiliteringen. 

Enhetschefen och två av specialpedagogerna har varit med om tiden innan 

omorganiseringen för tre år sedan. Idag har specialpedagogerna ungefär 25% fler 

patienter att ta hand om och några färre personer arbetar i teamet än förut. Enhetschefen 

beskriver att trots mindre tid till reflektion mellan professionerna är teammöten mera 

strukturerade och effektiva än förut vilket kan bero på  att specialpedagogen och teamet 

idag måste förhålla sig mera effektiva till den tiden de har fått till sina gemensamma 

möten. Specialpedagogen och teamet har också tydliggjort struktur för vad som är viktigt 

att prioritera på deras teammöten. Det upplevs också att det finns för få rum på 

habiliteringen till att möta så många patienter. Det kan bero på  ökningen av patienter på 

habiliteringen då lokalerna är de samma som innan omorganiseringen för sju år sedan. 

Det finns också mindre tid för specialpedagogerna att samverka med förskolor och skolor 

då specialpedagogerna arbetar med flera patienter idag. Från att specialpedagogen har 

samverkat med en kommun,  samverkar de idag med två kommuner. Det leder till längre 

resvägar för specialpedagogerna för att möta sina patienter i hemmet,  samt pedagoger 

ute i förskolor och skolor. 

6.2 Analys utifrån det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är viktigt i studien för att förstå hur specialpedagogen på 

habiliteringen upplever sitt uppdrag på habiliteringen och lär sig av andra i ett 

tvärprofessionellt team. En stor del av specialpedagogens uppdrag tolkar jag handlar 

mycket om kommunikation, interaktion och samverkan med andra människor. I ett 

sociokulturellt perspektiv handlar det om att förstå hur människor handlar och tänker i 

den kontexten de arbetar och samverkar med andra professioner (Säljö, 2014). Enligt von 

Tetzchner et al. (2013) behövs det många olika specialister som arbetar med barn och 

familjer med funktionsnedsättning då det finns en mångfald av svårigheter och skillnader 

mellan barn som har samma diagnos eller funktionsnedsättning. Specialpedagogerna lär 

sig tillsammans med professioner från teamet och nya kunskaper uppstår i interaktion 

med teammedlemmarna. Detta lärande sker ömsesidigt mellan professionerna på 
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habiliteringen där utveckling sker genom den kontext de verkar i. Professionerna tar till 

sig nya sätt att tänka, resonera och handla i sin yrkesprofession.  

För att specialpedagogen ska ha bra förutsättningar att samverka med de andra 

professionerna i teamet behöver det finnas tillhörighet i teamet, trygghet, trivsel och insikt 

om varandras kunskaper (Cameron & Tveit, 2019; Jakobsson & Lundgren, 2013; 

Socialstyrelsen, 2013). Specialpedagogerna uttrycker att det finns tillhörighet, trygghet 

och tillit i teamen på habiliteringen idag. Detta är något som specialpedagogerna menar 

är de största framgångsfaktorerna för  framgångsrik teamsamverkan. Forskning visar 

också att framgångsfaktorer för samverkan är att det finns tydliga mål att uppnå, att 

arbetsfördelningen är tydlig, att professionerna är relevanta för uppdraget, att 

teammedlemmarna har en gemensam bild av ett problemområde, kommunikation, tillit, 

tydliga rutiner samt att termer och begrepp är klargjorda (Jakobsson & Lundgren, 2013; 

Norrström & Roswall, 2016; Socialstyrelsen, 2013).  Det igen leder till ett nyanserat stöd 

där professionerna kan berika med rätt stöd och insats till patienterna med sina olika 

kunskaper. Det trygga, tillitsfulla klimatet finns idag på habiliteringen men kan  förändras 

av nya professioner som slutar och nya som tillkommer i teamet.  

I det sociokulturella perspektivet är det enligt Säljö (2014) kommunikationen mellan 

människor som är det centrala. Hinder i samverkan menar specialpedagogerna 

förekommer om någon är väldigt låst i sin egen profession vilket kan bero på att den 

professionen inte är trygg i sin egen roll. Inom habiliteringen där specialpedagogen har 

ett generalistuppdrag och ett specialistuppdrag är det viktig att vara trygg i sin profession 

men också flexibel och inneha en vilja att samarbeta och lära sig andra kunskaper om 

andra professioner. Det framkommer också vikten av att ha ett gemensamt 

förhållningssätt om vård av patienterna samt ett gemensamt yrkesspråk som alla 

professionerna är bekanta med. Yrkesspråket utvecklas tillsammans genom den 

samverkan som sker på habiliteringen. 

I det sociokulturella perspektivet anses samtalen och reflektionerna viktiga för 

specialpedagogen  att både lära sig det gemensamma habiliteringsuppdraget samt få en 

egen insikt om sitt specialpedagoguppdrag på habiliteringen. Specialpedagogernas 

uppdrag skapas över tid med dialoger, samverkan, vetenskapliga prövade metoder samt 

praktisk arbete på habiliteringen. Specialpedagoger på habiliteringen upplever att deras 
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uppdrag som nyanställd  känns otydligt beskrivet. Specialpedagogerna poängterar vikten 

av att bygga på  sig erfarenheter över tid som leder till en tydligare bild på vad 

specialpedagoguppdraget innebär på habiliteringen. Enligt Åman (2006) utvecklas 

habiliteringskompetens samt det att skapa en trygghet i sin egen roll som specialpedagog 

över längre tid på habiliteringen. Specialpedagogerna som medverkar i denna studie har 

erfarenheter av och arbetat tidigare i  förskolan samt alla är utbildade  specialpedagoger. 

Det märks under intervjuerna att specialpedagogerna har med sig erfarenheter från 

förskolan som handlar om utveckling, lek, samspel och kommunikation.  

 På habiliteringen uttrycker både enhetschefen och specialpedagogerna att 

specialpedagogerna har mycket erfarenhet och är oftast förtrogna med förskolan och 

skolan och vet hur de kan bemöta barnet, familjerna, förskolorna och skolorna. Åman 

(2006) sammanfattar specialpedagogens uppdrag på habiliteringen som en viktig länk 

mellan habilitering, stödinsatser i förskola/skola, familjens behov samt sina kunskaper 

om lek och barnets utveckling. 

6.3 Analys av specialpedagogens uppdrag utifrån ekologisk 

systemteori och sociokulturellt perspektiv 

Dilemmat från början var att specialpedagoguppdraget på en habilitering är svårt att 

beskriva vilket resultatet visar genom intervjuer och forskning. Forskning och intervjuer 

samt observation visar att specialpedagogens uppdrag på habiliteringen gränsar till de 

andra professionerna på habiliteringen vilket leder till att det blir diffust beskrivet av 

specialpedagogerna själva. Det framkommer tydligt att det finns en stor del av 

specialpedagoguppdraget som specialpedagogerna beskriver att de är ”habiliterare”, ett 

generalistuppdrag som alla professionerna på habiliteringen utför som har skapats av det 

mikrosystem som habiliteringen har varit och är idag. Jag tolkar generalistuppdraget på 

habiliteringen som att det kan innefatta att skriva vårdplaner om patienterna, göra 

nybesök till familjer men också att vara en samtalspartner till familjer vars barn har svåra 

diagnoser och befinner sig i sorg.  

Det som framkommer som tydligast i uppdraget utifrån specialpedagogernas 

beskrivningar är uppdraget utifrån det sociokulturella perspektivet där fokus ligger kring 

barns lek, samspel och kommunikation. Specialpedagogerna visar vårdnadshavarna till 
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barnet hur de kan samspela utifrån barnets utvecklingsnivå samt ger råd och stöd till 

vårdnadshavare, förskolors/skolors pedagoger. Det kan vara råd och stöd i val av 

förskola/skola, material som stöd i barnens lek, samspel och kommunikation. 

Specialpedagogerna berättar att deras syfte är att göra barnen synliga, att de känner sig 

hörda samt delaktiga genom samspel, lek och kommunikation. Chronosystemet i den 

ekologiska systemteorin visar att kultur och samhälle har förändrats där det förut fanns 

mera tid att arrangera lekgrupper på habiliteringen för barn med diagnoser. Syftet var att 

få leka och träffa andra barn med samma diagnoser som de själva. Den tiden finns inte 

längre på habiliteringen. Det framkommer också att specialpedagogerna har utifrån sina 

erfarenheter från förskolan ett uppdrag att samverka med förskolor/skolor då de är 

bekanta med yrkesspråket. Intervjuerna visar att för en av specialpedagogerna är 

samverkan med förskolor/skolor ett mindre uppdrag och att det största uppdraget är 

samverkan med familjer. Enhetschefen och två av specialpedagogerna beskriver det som 

att samverkan med förskolor/skolor är en del av deras uppdrag. En tolkning kan vara att 

det ingår i specialpedagogens uppdrag att ge råd och stöd till förskolor och skolor men 

att det ges mindre tid till det idag då arbetet består i största del av att specialpedagogerna 

arbetar med flera familjer i behov av stöd än förut.  

6.4 Slutsatser 

- Hur beskrivs specialpedagogens uppdrag? 

Kommunikation, interaktion och samverkan med andra familjer, professioner i team samt 

pedagoger i förskolor/skolor. Uppdrag kring barns lek, samspel, kommunikation och 

utveckling. Diagnosinformation till vårdnadshavare, barn, samt samverkan med förskolor 

och skolor med rådgivning, grafiskt stöd och kommunikation med stöd av tecken 

(TAKK). Att analysera och kartlägga behov hos familjer om vilket stöd och vilka insatser 

som behövs. Att skriva vårdplaner och dokumentera. 

Forskning och intervjuer samt observation visar att specialpedagogens uppdrag på 

habiliteringen gränsar till de andra professionerna på habiliteringen vilket leder till att det 

blir diffust beskrivet av specialpedagogerna själva. Det framkommer tydligt att det finns 

en stor del av specialpedagoguppdraget som specialpedagogerna beskriver att de är 

”habiliterare”, ett generalistuppdrag som alla professionerna på habiliteringen utför som 
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har skapats av det mikrosystem som habiliteringen har varit och är idag. Uppdraget 

behöver tydliggöras vad som är generaslistuppdraget och vad som är specialistuppdraget.  

- Hur beskrivs specialpedagogens samverkan med andra professioner?  

Det finns en positiv inställning bland specialpedagogerna på habiliteringen till samverkan 

med andra professioner. Enhetschefen och specialpedagogerna beskriver många fördelar 

med samverkan som till exempel att de olika professionerna på habiliteringen har 

möjlighet att med sina specifika kunskaper ge familjer och barnen rätt stöd.  

-  Vilka eventuella hinder och möjligheter beskrivs i samverkan mellan 

specialpedagogen och   andra professioner? 

Hinder för samverkan 

Specialpedagogerna upplever att hinder i samverkan i teamet kan vara brist på tid och att 

kunna gå djupare in i reflektionerna kring olika patienter. 

Brist på tid i samverkan med familjer och med förskolor/skolor är en annan viktig aspekt 

när det gäller hinder för samverkan. 

Hinder i samverkan i team till exempel vara om någon är låst i sin profession, att teamet 

har olika förhållningssätt till vården av familjerna och barnet eller att de olika 

professionerna pratar ”olika språk” och att det inte finns tillit och trygghet i 

teamgrupperna. 

Hinder kan också förekomma om någon profession anser sig sitt uppdrag viktigare än 

någon annan professions uppdrag. 

Möjligheter för samverkan    

För att specialpedagogen ska ha bra förutsättningar att samverka med de andra 

professionerna i teamet behöver det finnas tillhörighet i teamet, trygghet, trivsel och insikt 

om varandras kunskaper. Specialpedagogerna uttrycker att det finns tillhörighet, trygghet 

och tillit i teamen på habiliteringen idag. Detta är något som specialpedagogerna menar 

är de största framgångsfaktorerna för  framgångsrik teamsamverkan. Sedan behövs det 

en tydlig struktur på teammöten, ändamål vad mötet ska leda till och en tydlig fördelning 

av uppdrag mellan professionerna. 
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7. Diskussion 

Mitt syfte har varit att bidra med kunskap om specialpedagogens uppdrag inom en Barn- 

och ungdomshabilitering samt vilka förutsättningar till samverkan  specialpedagogen har 

inom ett team på en habilitering. Forskning kring specialpedagogens uppdrag på 

habiliteringen och de studier som finns om specialpedagogens uppdrag är ofta knutna till 

skolverksamheter. Utländsk litteratur kring detta ämne har jag hittat inom Norden som 

har liknande verksamheter inom habiliteringsvård som i Sverige men forskning kring 

specialpedagogens uppdrag i liknande verksamheter internationellt är begränsad. 

Inom svensk habilitering existerar det tvärprofessionella team med en samordning av 

olika kunskapsområden. Specialpedagogen är en del av den samordningen och jag har 

tolkat det som att det övergripande uppdraget består i att för specialpedagogen ha en nära 

kontakt med familjen och barnet som har en funktionsnedsättning samt barnets övergång 

till förskola och skola. Att dela upp uppdraget i mindre delar och att beskriva 

specialpedagogens arbetsuppgifter på habiliteringen är dock svårt. Det jag har kommit 

fram till är att specialpedagogens uppdrag inom habiliteringen är svårt att beskriva tydligt. 

En del handlar om hur uppdraget beskrivs otydligt i styrdokumenten, arbetsbeskrivningen 

på habiliteringen samt att det inte framgår tydligt vad som är generalistuppdraget på 

habiliteringen och vad som ska ingå i specialpedagogens specifika kunskaper på 

habiliteringen. Specialpedagogerna på habiliteringen har inte några styrdokument som 

läroplaner att luta sig mot vilket är en stor skillnad gentemot specialpedagoger som 

arbetar i förskola/skola. Även om det inte finns någon tydlig definition på 

specialpedagogens yrkesroll varken i läroplaner eller i skollagen så har 

specialpedagogerna dem med sig i sin grundutbildning som förskollärare eller lärare när 

de arbetar som specialpedagog ute i förskolor och skolor. Specialpedagogerna har genom 

styrdokument och organisation tilldelats ett arbetsfält och en kunskapsbas men inte 

”legitimerats” inom det egna verksamhetsfältet. Det visar att specialpedagoguppdraget är 

komplext och har olika förväntningar på sig i olika verksamheter. Olika förväntningar 

och otydligt beskrivet uppdrag i olika arbetsbeskrivningar kan skapa en konflikt hur 

specialpedagogen på habiliteringen ser på sin profession.  
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7.1  Specialpedagogens uppdrag på habiliteringen 

7.1.2 Historisk påverkan på specialpedagoguppdraget idag 

Historiskt sett har specialpedagoguppdraget utvecklats utifrån pedagogiska kompetenser 

som har växt fram ur förskolans verksamhet. Från och med år 1960 tillsattes 

förskolelärare på habiliteringen (Åman, 2006). Det skulle kunna beskriva varför 

specialpedagogens fokus är så tydligt inriktad på barns utvecklingsnivå samspel, lek och 

kommunikation inom habiliteringen då det är en stor del av förskolläraruppdraget sedan 

många år tillbaka i tiden. Vilka fler kompetenser och arbetsuppdrag den 

specialpedagogiska rollen skulle inneha på habiliteringen har däremot varit svårtydliga 

genom åren och är fortfarande idag svårt för specialpedagogerna att beskriva. 

Förskolelärarrollen på habiliteringen utvecklades genom åren till att innehålla et mera 

specialpedagogiskt perspektiv där specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 

efterfrågades. År 1962 började den första ettåriga påbyggnadsutbildningen 

(Högskoleverket, 2012). Från och med 1990 introducerades specialpedagogutbildningen 

och ambitionsnivån höjdes och gick från två terminers heltidsstudier till tre terminers 

heltidsstudier. I denna studie inom habiliteringen har specialpedagogerna 

grundutbildning och erfarenheter som förskollärare innan de utbildade sig till 

specialpedagoger. Det är osäkert om det är så på alla habiliteringar idag men forskning 

visar att genom åren har specialpedagoger på habiliteringar oftast varit förskollärare i sin 

grundprofession (Åman, 2006). 

7.1.2 Specialpedagogutbildningens påverkan på uppdraget 

Enligt Åmans (2006)  respondenter har det under åren förekommit diskussioner inom 

habiliteringar om att specialpedagogutbildningen är för teoretisk och generell samt 

skolinriktad. Det kan reflekteras kring om det finns en problematik idag där 

specialpedagogutbildningen riktar sig  i examensordningen (SFS 2007:638) mera till 

specialpedagogens uppdrag mot förskolor och skolor.  Habiliteringen följer inga 

läroplaner och utgår från andra lagar vilket kan göra uppdraget svårare att beskriva. 

Däremot står det i examensordningen  att specialpedagogexamen skall leda till att 

studenten ska: ”visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper” (SFS 2007:638). Inom en habilitering samverkar specialpedagogen med 
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andra professioner, arbetar i team med specialpedagogiska insatser till barn i behov av 

särskilt stöd. Specialpedagogen på habiliteringen har ett annat uppdrag än 

specialpedagoger som arbetar inom förskolor och skolor. Det kan leda till att det är svårt 

för nyutbildade specialpedagoger på habiliteringen att hitta sin roll och att det tar längre 

tid att se sin egen specialistroll. I Högskoleförordningen (1993:100) står det väldigt 

generellt beskrivet i uppdraget att: ” För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan 

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

och elever i behov av särskilt stöd”. Det lyfts vidare att i examensbeviset ska det stå 

beskrivet vilken verksamhet som specialpedagogutbildningen har inriktat sig på (SFS 

193:100). Här står inget förtydligande kring vilken verksamhet specialpedagogen kan 

verka i medan i förordningen om ändring av examensordningen (SFS 2017:1111) 

beskriver att specialpedagogen ska: ”visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning” (SFS 2017:1111). Här 

står det förtydligat i vilka verksamheter specialpedagogen kan arbeta men ingenting om 

att specialpedagoger kan arbeta inom en habilitering vilket skulle behöva tydliggöras. 

Under specialpedagogutbildningen finns det heller ingen möjlighet att få praktisera inom 

olika verksamheter för att skapa sig insyn i hur specialpedagoger arbetar i praktiken.  

7.1.3 Att tydliggöra specialpedagoguppdraget 

Enhetschefen uttrycker att det är viktig med en tydlig introduktion för specialpedagogens 

uppdrag redan från början på habiliteringen som tydliggör specialpedagogens uppdrag 

och ansvarsområden. Specialpedagogerna på habiliteringen känns idag trygga i sin roll 

på habiliteringen men beskriver att det tar tid att få en tydlig bild av 

specialpedagoguppdraget. Norrström och Roswalls (2016) forskning beskriver också 

vikten av att habiliteringar kan behöva klargöra och problematisera de olika 

professionernas kunskapsområden. Enhetschefen och specialpedagogerna anser att 

professionerna på habiliteringen går in i varandra och att det ibland uppstår möten med 

patienter där specialpedagogen upplever att det här uppdraget skulle utföras av någon 

annan profession. Det igen visar att det är viktigt att ha en gemensam och god kunskap 

om varandras uppdrag och hur viktigt det är att klargöra kompetensgränser. 
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Intressant är att både i Åmans (2006) forskning och i denna studie beskriver 

specialpedagogerna att uppdraget ofta börjar som ett detektiv och analysarbete där 

specialpedagogen undersöker familjen och barnets behov och skapar sig en helhetsbild 

av situationen i barnets vardagsliv. Sedan skildrar specialpedagogen vad behoven kan 

vara  för teamet där olika insatser föreslås. Rollen som specialpedagog sträcker sig åt 

olika håll vilket kan vara en av svårigheterna för specialpedagogerna att beskriva 

uppdraget. Uppdraget för specialpedagogen är att skapa sig en helhetsbild av situationen 

kring barnet. Det innebär att vara samtalspartner, rådgivare, att vara inlyssnande för olika 

behov hos familjerna, diagnosinformation till barn och föräldrar, förskole och 

skolpedagoger, hitta pedagogiska metoder och vägleda inom samspel, lek och 

kommunikation. I specialpedagogens uppdrag på habiliteringen ingår också att skriva 

vårdplaner, dokumentation av möten med familjer samt hålla i kurser för vårdnadshavare 

och pedagoger. Uppdraget skulle kunna bli tydligare genom att problematisera och 

tydliggöra  vad som ingår i habiliteringsuppdraget och vad som ingår i 

specialpedagoguppdraget. Detta också för att specialpedagogen ska känna den tryggheten 

i att kunna definiera sin profession och tydliggöra den för sig själv, teamet samt för 

familjerna. Jag tänker att det kan tydliggöra  för familjerna vilken profession de har behov 

av i olika situationer.  

Enligt Åman (2006) behöver specialpedagogen bygga på sig mångåriga erfarenheter för 

att införskaffa sig kunskaper som ingen utbildning kan ge. Kompetensen utvecklas i mötet 

med barnet, med familjen och i teamarbetet. Enligt Åman (2006) och Norrström och 

Roswall (2016) behövs det en balans mellan teori och praktik där det behöver finnas en 

grundad teoretisk kunskap bakom det praktiska handlandet på habiliteringen vilket jag 

menar är viktiga kunskaper  att ha med sig från specialpedagogutbildningen vilket vi får 

idag. 

7.1.4 Förutsättning till samverkan med andra professioner 

I det sociokulturella perspektivet kan kunskapsbidraget bli stort för de olika 

professionerna på habiliteringen för att de lär sig samverka och tar till sig kunskaper inom 

sina olika professionsområden (Säljö, 2014). Det är viktigt att synliggöra detta 

sammanhang som är en habilitering, hur viktigt det är att ha nytta av andras kompetenser 

för att kunna ge rätt stöd till alla familjer. Ingen kompetens kan ensam klara av detta 
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arbete på en habilitering (von Tetzchner m.fl. 2013). Det finns en positiv inställning bland 

specialpedagogerna på habiliteringen till samverkan med andra professioner. 

Enhetschefen och specialpedagogerna beskriver många fördelar med samverkan som till 

exempel att de olika professionerna på habiliteringen har möjlighet att med sina specifika 

kunskaper ge familjer och barnen rätt stöd.  

Reflektionerna i teamet är viktiga där de gemensamt kommer fram till vilka insatser som 

behöver sättas in och när de behöver sättas in för familjerna. Trygghet, tillit, tillhörighet 

och kunskaper om varandras professioner existerar i teamen på habiliteringen idag. 

Enhetschefen och specialpedagogerna lyfter vikten av att de har arbetat mycket med 

struktur och att de idag har samsyn i teamet som också beskrivs som viktiga faktorer för 

bra samverkan enligt Skolverket (2009:2010). Flera framgångsfaktorer och möjligheter 

med att samverka i team lyfts fram. Som till exempel att patienterna får ett mera nyanserat 

stöd, teamen gör en gemensam bedömning tillsammans med familjerna om vilka insatser 

som ska ges, vilken profession som har just den kunskapen som behövs i olika fall samt 

teamet har stöd av varandra i att reflektera och besluta tillsammans. Mötena kan enligt 

specialpedagogerna  arbetas med och utvecklas vidare. Enligt Jakobsson och Lundgren 

(2013) som i likhet med Danermark (2004), Norrström och Roswall (2016) beskriver att 

samverkan handlar om att verka tillsammans för att nå ett gemensamt ändamål som är 

bestämt i förväg av de som samverkar. Syfte och ändamålet med insatserna på 

habiliteringen kan förtydligas och bli bättre enligt specialpedagogerna. Strukturen som 

finns på habiliteringens teammöten upplever jag har en tydlig, tillitsfull struktur där 

teamet lyssnar in varandra och har en respektfull ton mot varandra. Det som är svårt för 

mig som observatör på habiliteringen är att få syn på de olika professionernas uppdrag så 

det behövs flera observationer av teammöten och flera erfarenheter från habiliteringen för 

att skapa sig en bild. Det krävs enligt Åman (2006) och Norrström och Roswall (2016) 

att bygga på sig erfarenheter över tid. Studien visar att det behöver finnas kombinationen 

att få bygga på sig erfarenheter med att få möta olika situationer på habiliteringen 

samtidigt som specialpedagogens uppdrag behöver synliggöras i Högskoleförordningen 

(1993:100), i examensordningen (2007:638), legitimeras i skollagen (SFS 2010:800) och 

tydliggöras på habiliteringen. 
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7.2 Hinder och möjligheter i samverkan i 

specialpedagoguppdraget 

Specialpedagogerna upplever att hinder i samverkan i teamet kan vara brist på tid och att 

kunna gå djupare in i reflektionerna kring olika patienter. Idag finns ett tillitsfullt klimat 

i teamen där de litar på varandra, kan mycket om varandras kunskapsområden men 

enhetschefen och specialpedagogerna lyfter fram att de är medvetna om att det ibland kan 

ändras när gruppkonstellationer förändras. Utbyte av professioner i teamet kan leda till 

att börja om att bygga upp tillit, förtroende, kunskaper om varandras professioner samt 

samsyn kring vård av olika familjer. Både Larsson (2001) och Norrström och Roswall 

(2016) beskriver att ha kunskap och insikt i varandras yrkeskompetenser är 

framgångsfaktorer för effektiv samverkan inom habiliteringen.  

Brist på tid i samverkan med familjer och med förskolor/skolor är en annan viktig aspekt 

när det gäller hinder för samverkan. Enligt resultatet i denna studie beror brist på tid på 

ökningen av antal familjer att samverka med på habiliteringen och från att ha arbetat i en 

kommun till att bli två kommuner, blir det längre resvägar samt flera förskolor/skolor att 

besöka. Att ha mindre tid till fördjupning och reflektioner, flera familjer att arbeta med, 

färre personer i teamen leder till att teamen måste prioritera och inte kan gå in och 

fördjupa sig i alla familjer. Det leder också till några positiva saker som att de 

effektiviserar tiden till att prioritera viktiga punkter på teamens möten. Teamen har 

definierade mål som kan bli ännu tydligare enligt specialpedagogerna. De har en 

gemensam syn på vård av familjer och  ser hur de olika kompetenserna i teamet ska 

tillvaratas och innehar god kunskap om varandras uppdrag. Det som kan utvecklas är 

tydligheten i de olika professionernas kompetensområden och en beskrivning av 

ändamålet med mötena och vad de ska leda till (Cameron & Tveit, 2019; Jakobsson & 

Lundgren, 2013; Norrström och Roswall, 2016; Socialstyrelsen, 2013). På en habilitering 

är det viktigt att lära sig mycket om andra professioner för att förstå hur andra 

professioner handlar i olika situationer med familjerna samt att få syn på när olika 

professioner behövs i uppdraget och hur de kan samverka gemensamt. Cameron och Tveit 

(2019) lyfter vikten av utbyte av kunskaper mellan olika professioner där det ses som 

värdefullt att lära av varandra och korsa gränser för  att få en gemensam förståelse genom 

kunskap, dialog och kommunikation. 
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7.3 Metoddiskussion 

Mitt problemområde startade med en generell fråga om specialpedagogens uppdrag på en 

habilitering kring samarbete, mötesformer och arbetsuppgifter. Då var jag också 

intresserad av hur samverkan för specialpedagogen kan se ut gentemot förskolor och 

skolor. Med tiden klargjordes syfte och frågeställningar. 

I efterhand finns det flera frågor jag skulle ha fördjupat mig i och jag upptäckte att flera 

frågor i intervjuerna var allmänna frågor och inte gick på djupet för att få veta mer utifrån 

frågeställningarna. Jag upptäckte också att jag ställde många frågor kring hur samverkan 

inom de olika professionerna i teamet gick till men i efterhand skulle det vara intressant 

att få veta om specialpedagogerna i de olika teamen hade stöd, utbyte och samverkan 

mellan varandra.  

Fältobservationen har jag vid flera tillfällen ifrågasatt vad den gav då jag tycker att 

huvuddelen i mitt självständiga arbete är intervjuerna. Jag kan ändå tänka att det gav mig 

nya infallsvinklar i intervjufrågorna men för att få djupare insikt i specialpedagogens 

samverkan vid teammöten behövs flera tillfällen att observera teamen. I framtida studier 

kring detta ämne skulle jag  vilja utföra flera fältobservationer inom en habiliterings 

teammöten för att se om specialpedagogens uppdrag skulle framträda tydligare.  

Även om respondenterna beskrev sitt uppdrag på habiliteringen som svårt att definiera 

var det ändå fantastisk att vara med när jag intervjuade specialpedagogerna. De hade så 

många saker att berätta från deras arbete med detaljrika berättelser kring olika situationer. 

De berättade om konkreta arbetsuppgifter vad de gjorde på habiliteringen och vilka 

erfarenheter de hade sedan innan specialpedagogutbildningen. Det var en glädje och ett 

engagemang i deras uppdrag vilket smittade av sig på mig som intervjuare. Många olika 

erfarenheter hade de och en trygghet i att uppdraget kunde uppfattas oklart men att det 

klarnar över tid. Jag skulle gärna ha frågat vidare vad som skulle kunna förtydligas i 

uppdraget och frågat flera frågor kring vad de tyckte om uppdraget som beskrivs i 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Ingen av respondenterna visste innan de började 

på habiliteringen vad uppdraget på habiliteringen innebär. Jag har också funderat på om 

jag kunde ha ställt nya frågor till specialpedagogen som har varit min kontakt vid 

habiliteringen men värderade att frågorna i pilotintervjun gav tillförlitliga svar på 

frågeställningarna. Skulle jag göra om studien skulle jag ha börjat med fältobservationen 
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och sedan format intervjufrågor. Respondenterna skulle då ha fått likvärdiga 

intervjufrågor i intervjuguiden.  

Om tiden fanns skulle jag ha lämnat mina tolkningar kring intervjuerna till 

respondenterna för att se om de var eniga i mina tolkningar och min analys av 

intervjuerna. För mig som blivande specialpedagog och intervjuare beslöt jag mig för att 

lyssna in specialpedagogerna och deras många kunskaper kring deras uppdrag och allt de 

hade att berätta utifrån intervjufrågorna. Nya frågor väcktes under arbetets gång där jag 

blev nyfiken och ville veta mer. 

Jag skulle idag inte ha valt en annan metod då det för mig i denna studie var intressant att 

tolka och förstå människors beskrivningar i den kontexten de verkade i på habiliteringen. 

Om något skulle förändras vad gäller metod så skulle fokusgruppsintervjuer kunna bidra 

med ytterligare material, som inte kom fram i de enskilda intervjuerna.  

Jag har genom att använda teorivalen sociokulturell teori med stöd av ekologisk 

systemteori kunnat förstå specialpedagogens uppdrag och förutsättning till samverkan 

genom att få en helhet genom vetenskaplig litteratur, samt intervjuer. Teorierna har lyft 

fram specialpedagogens uppdrag genom historik, politiska beslut, strukturförändringar 

språk, kommunikation, samverkan, interaktion och habilitering som system i dagens 

samhälle. Jag har ändå funderat under studiens gång att använda professionsteori, 

relationsteori eller KASAM för att flera teorier anser jag kan berika studien då dessa 

teorier anser jag också skulle kunna fördjupa förståelsen av det som undersökts. Valet 

togs utifrån ett begränsat tidsperspektiv och att de två teorier valda kunna användas för 

att få svar på frågeställningarna utifrån syftet. 

Dagens samhälle håller hela tiden på att effektiviseras där samverkan mellan professioner 

är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. Samverkan i specialpedagogens uppdrag på 

habiliteringen är en viktig aspekt i att lära sig saker och utvecklas vidare som människa 

och i sin profession.  

7.4 Specialpedagogiska implikationer 

Hur ska då specialpedagogens uppdrag kunna förtydligas och hur kan specialpedagogen 

lyfta fram sin specialistroll inom habiliteringen? Att för specialpedagogstudenter ha 

möjlighet att utföra praktik och inte bara fältstudier ute i olika verksamheter skulle kunna 
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vara en del i att skapa en tydligare bild av specialpedagoguppdraget till exempel på en 

habilitering. Det skulle kunna skapa en möjlighet för specialpedagogen att få insyn i 

konkreta arbetsuppgifter på habiliteringen och inom andra verksamheter. 

Det är viktigt att som blivande specialpedagog tillsammans med enhetschefen och de 

olika professionerna inom habiliteringen tydliggöra ansvarsområden och klargöra 

professionsgränserna för att samverkan inom teamet ska leda till god samverkan för olika 

familjers behov. Som blivande specialpedagog är det viktigt att tillsammans med teamet 

inom habiliteringen synliggöra det som är bestämt på team-möten, att sätta ett mål 

tillsammans, samt att bestämma vem som ska göra vad och konkretisera vad som teamet 

tillsammans kommer fram till på sina möten. Som blivande specialpedagog inom en 

habilitering skulle jag vilja verka för att samverkan och samarbete är lärande och 

utveckling som bidrar till bästa möjliga stöd för familjerna som är remitterade till 

habiliteringen. Som specialpedagog är det viktigt att visa ödmjukhet inför andras 

yrkeskompetenser, att vara med att skapa en trygg, tillitsfull miljö samt att lita på sina 

egna specialistkunskaper. En viktig del är också att vara trygg i sin egen kompetens och 

att utveckling skapas över tid inom habiliteringen och i interaktion tillsammans med sitt 

team.  

Jag hoppas att inom snarlik framtid legitimeras både speciallärarutbildningen och 

specialpedagogutbildningen (SFS 2017:1111) då det är högskoleutbildning på avancerad 

nivå. Jag skulle vilja verka för att habilitering också får en plats i examensordningen (SFS 

2017:1111) för att synliggöra vilka möjliga verksamheter som specialpedagogen kan 

verka i, det igen kan leda till höjt status inom både utbildningen och yrket. 

Specialpedagogerna har genom styrdokument och organisation tilldelats ett arbetsfält och 

en kunskapsbas men inte ”legitimerats” inom det egna verksamhetsfältet. 

Att specialpedagogutbildningen har en bredd ger en trygghet i att kunna arbeta inom till 

exempel habiliteringen som verksamhetsfält.  

7.4.1  Fortsatt forskning 

Mitt hopp med denna studie är att väcka nyfikenhet och kunskaper kring 

specialpedagogens uppdrag på en habilitering samt hur viktigt det är i tvärprofessionella 
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team att reflektera och interagera med andra professioner för att införskaffa nya 

kunskaper.  

Avslutningsvis behövs det mera forskning kring specialpedagogers uppdrag på 

habiliteringar. Forskningen visar genom åren att det är svårt för specialpedagoger att 

beskriva sitt uppdrag och att tydliggöra uppdraget generellt inom olika verksamheter.  Det 

bör förtydligas i styrdokument och ute i olika verksamheter som habiliteringar, förskolor 

och skolor. Det behövs också mer forskning kring specialpedagogens uppdrag ute på 

habiliteringar.  Det finns lite forskning kring detta ämne i andra länder och det finns lite 

mer forskning i Norden i tillnärmelselika verksamheter men mera forskning behövs inom 

detta område.   

Inom habiliteringen skulle det vara intressant att forska vidare i vad ledningen och 

specialpedagogerna på habiliteringen tänker kring möjligheterna att tydliggöra 

specialpedagoguppdraget. 

Något annat som skulle vara intressant att undersöka vidare genom forskning är att ta 

reda på hur mycket stöd, utbyte och samverkan specialpedagogerna i de olika teamen på 

en habilitering har mellan varandra. Hur kan de samverka och stötta varandra i 

specialistuppdraget på habiliteringen? 

Begreppet samverkan är mer komplext än vad som ingår i denna studie. Norrström och 

Roswall (2016) refererar i sin rapport i likhet med Danermark och Kullberg (2013) att 

samverkan är ett begrepp som kan tydas på olika sätt och är dåligt preciserat i allmänhet. 

Samverkan är mer komplext än att det handlar om bara möten och samtal. Vidare 

forskning behövs kring detta ämne. 

Det skulle också vara intressant att forska vidare i hur förskolorna beskriver sin 

samverkan med habiliteringen, vilket stöd de beskriver att de skulle vilja ha från 

habiliteringen och hur stödet och samverkan ser ut idag. 

Denna forskning kan vara av allmänt intresse då det finns luckor kring specialpedagogens 

uppdrag på en habilitering. Denna studie ska väcka nyfikenhet där nya frågor och tankar 

uppstår om hur specialpedagoguppdraget kan förtydligas så att det blir lättare för 

specialpedagogerna själva att beskriva samt för olika aktörer inom olika verksamheter att 
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förstå. Hur mycket i specialpedagoguppdraget ska konkretiseras och hur mycket ska 

specialpedagogerna utforma sitt uppdrag själva? 

För specialpedagogexamen skall studenten: 

-Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, och- visa fördjupad kunskap och förståelse inom 

specialpedagogik (SFS 1993:100) 

7.5 Slutord 

Denna studie uppmärksammar hur den specialpedagogiska kompetensen på en 

habilitering kan se ut, vilket uppdrag samt vilka förutsättningar specialpedagogerna har 

att samverka inom ett team. Specialpedagogerna i studien uttrycker hur de kan berika 

andra människor med sina kompetenser tillsammans i ett tvärprofessionellt team. Det är 

ett viktigt och innehållsrikt arbete beskriver specialpedagogerna. Tillsammans i teamet 

kan de göra en skillnad för andra människor med någon typ av funktionsnedsättning i 

deras vardagsliv. Tillit till varandra, trygghet i sin egen profession, respekt och kompetens 

om varandras kunskapsområden är viktiga delar på habiliteringen för att 

specialpedagogerna, i samverkan med andra professioner, ska bidra till att familjer och 

barn får ett nyanserat stöd i deras behov under vardagen. Resultatet i studien visar att det 

är svårt för specialpedagogerna att beskriva sina uppdrag på habiliteringen även om 

specialpedagogerna kan beskriva många arbetsuppgifter de utför. Det är svårtydligt vad 

som ingår i generalistuppdraget respektive specialistuppdraget. Professionerna beskriver 

att de arbetar 40 % som habiliterare och 60% som specialpedagog. Alla 

specialpedagogerna och enhetschefen på habiliteringen samt forskning visar att det 

genom historien från år 1950 fram till idag har varit svårt för specialpedagogerna att 

beskriva sitt specialistuppdrag på habiliteringen. Det beror på historisk påverkan, 

förändringar i organisation, olika byten av professioner på habiliteringen samt ändringar 

på strukturer. Ett tydliggörande av specialpedagogens uppdrag behöver synliggöras i 

Högskoleförordningen (1993:100), i examensordningen (2007:638), legitimeras i 

skollagen (SFS 2010:800) och tydliggöras på habiliteringen. Specialpedagogutbildningen 

kan också behöva innehålla praktik i olika verksamheter som kan bidra till att 

specialpedagogen får insyn i uppdraget inom olika verksamheter där specialpedagogen 
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har möjlighet att arbeta. Studien visar att enhetschefen, specialpedagogerna och 

forskning, (Cameron & Tveit, 2019; Norrström & Roswall, 2016) ser samverkan mellan 

de olika professionerna som viktig för att utbyta kunskaper mellan olika professioner. 

Studien visar att det är viktigt att lära av varandras kunskapsområden, att se familjers 

behov från olika synvinklar och ha en gemensam förståelse genom kunskap, dialog och 

kommunikation i teamet. Hinder i samverkan mellan professionerna beskriver forskning, 

enhetschefen och specialpedagogerna kan uppstå om någon profession är låst i sin egen 

professionsroll. Det kan bero på att den professionen är otrygg i sin egen specialistroll 

och inte har så mycket erfarenhet av sin egen yrkesroll. Larssons (2001) forskning 

beskriver att i några fall kan det vara svårt för professioner på habiliteringar att skilja ut 

sina olika professionella områden och skapa sig en bild av hur de olika professionerna 

hänger samman. Enligt forskning (Jakobsson & Lundgren, 2013; Socialstyrelsen, 2008) 

kan hinder uppstå om deltagarna i habiliteringsteamet har vitt skilda åsikter och om 

samsyn kring ett område inte existerar. I denna studie framhåller specialpedagogerna att 

det idag finns samsyn i teamet men att det kan se olika ut beroende på vilka professioner 

som börjar och slutar i teamet. Det kan se olika ut beroende på personerna bakom de olika 

professionerna som sitter med i teamet på habiliteringen. På habiliteringen i denna studie 

finns en gemensam respekt och en samsyn inom hur vården ska se ut för familjerna som 

habiliteringen samverkar med. För att kunna synliggöra uppdraget för 

specialpedagogerna på habiliteringen är frågan om ledningen och specialpedagogerna kan 

tydliggöra specialpedagogens uppdrag tillsammans? Om uppdraget till 

specialpedagogerna tydliggörs på habiliteringen, kan det bidra till en tydligare roll på 

habiliteringens teammöten? Kan det leda till att uppdraget blir tydligare inom 

specialpedagogens samverkan med familjer, förskolor och skolor? Förhoppningsvis 

bidrar denna studie till allmänna funderingar kring specialpedagogens möjlighet att 

tydliggöra sitt uppdrag på habiliteringen och om det i sin tur kan leda till en tydligare 

samverkan med andra professioner inom habiliteringen. 

  ” Ingen av oss är lika smart som alla av oss”. 

                                                                  (Ken Blanchard, 2015) 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2020-01-30 

Hej 

Jag heter Kari Anne Aslaksen och går min sista termin på specialpedagogprogrammet vid 

Högskolan i Kristianstad. Under våren 2020 kommer jag skriva ett självständigt arbete 

på 15 hp och kommer att ta examen i maj 2020. 

Syftet med den studie jag kommer att genomföra är att bidra med kunskap om 

specialpedagogens uppdrag och förutsättning till samverkan i sin roll som specialpedagog 

på en habilitering. 

Jag kommer att ha fokus på specialpedagogens roll i studien då det känns mest aktuellt 

inför min kommande profession. För att samla in data till studien kommer jag under 

februari/mars månad genomföra 4-5 enskilda intervjuer utifrån syfte och frågeställningar. 

Därutöver kommer en observation av ett teammöte att ingå som datamaterial i studien. 

Under denna observation kommer jag att föra fältanteckningar. Datainsamlingen kommer 

att kopplas till litteratur och forskning inom ämnet. Min förhoppning är att intervjuer och 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 
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samtal sker i ömsesidigt förtroende och jag hoppas att våra tankar tillsammans kan 

resultera i något positivt i ert dagliga arbete i teamet och i er samverkan med förskolor. 

Jag söker därför 2-3 som arbetar som specialpedagoger samt 1-2 andra professioner i 

teamet inom er habilitering som tycker det skulle vara intressant att delta i en intervju om 

specialpedagogens roll på habiliteringen. Om önskan finns så har ni som deltagare 

möjlighet att få ta del av det färdiga resultatet av mitt självständiga arbete till sommaren. 

Jag kommer till er på habiliteringen efter att vi tillsammans har bestämt datum och tid för 

intervju. Intervjun kommer att ta 45 min- 1 timme att genomföra. Intervjun kommer att 

spelas in med min mobil  i utbildningssyfte och raderas efter att det självständiga arbetet 

godkänts. Intervjuerna kommer att avidentifieras och samtalen kommer att följa etiska 

principer för sekretess.  

I min studie kommer jag att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (2017) vilket 

innebär: 

- Att varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan. 

- Att självständigt bestämma över sin medverkan och på vilka villkor. 

- Alla deltagare kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet. 

- Insamlande av material kommer bara att användas i utbildningssyfte för denna 

studie. 

Länk: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-  

forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Med vänlig hälsning 

Kari Anne Lindström Aslaksen 

 

Kari Anne Lindström Aslaksen 

………………………………………………………. 

 

Telefonnummer: 0707182339 

E-mailadress: ka.aslaksen@hotmail.com 
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Ansvarig lärare/handledare HKR: 

Helena Sjunnesson 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se 

044-2503000 
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Samtyckesblankett till intervju 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

 

Ja                   

 

Nej 

 

 

Ort: …………………………………………………..   Datum: 

……………………………… 

 

Namn: 

…………………………………………………………………………………………….

. 

 

Namnförtydligande: 

………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 - Pilotintervju till specialpedagogen: 

Vad är habiliteringens främsta uppgift tycker du och vilka människor riktar ni er till? 

Vad har du för arbetsuppgifter som specialpedagog på habiliteringen? 

Vad tycker du är det centrala i ditt uppdrag som specialpedagog? 

Vilka samarbetar du med i teamet på habiliteringen? 

Hur ser ditt samarbete ut med andra professioner på habiliteringen? Kan du berätta lite om hur samarbetet 

och möten är organiserade? 

Vilka samverkar du med utanför habiliteringen? Hur ser dessa möten ut och hur är de organiserade?  

Vad tycker du är det viktigaste i samverkan med förskolor? Har du samarbete med specialpedagoger och 

arbetslag ute i förskolan? Kan du ge exempel  på vilken typ av möten ni har när du kommer ut till förskolan? 

(Tänker på rådgivande eller handledande roll, samarbete med specialpedagog och arbetslag i förskolan med 

mera) 

Vilka möjligheter ser du gör positiva skillnader för barn, arbetslag och vårdnadshavare i ditt arbete? 

Ser du några hinder i samverkan med förskolor och vårdnadshavare? Något som du tycker kan och bör 

utvecklas? 

Vilka fördelar ser du med att arbeta i ett tvärprofessionellt team?  Kan du ge exempel på vad du tycker är 

en bra struktur på era möten på habiliteringen? 

Finns det saker du ser som kan utvecklas på era möten och finns det svårigheter som du kan se med ett 

tvärprofessionellt arbete? 

Vad är det roligaste med ditt arbete? 

Vad är det svåraste? 

Tack snälla 

för din 

medverkan 
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Bilaga 3 - Intervjuguide till specialpedagogerna: 

Kan du beskriva vad du tycker är habiliteringens främsta uppgift och vilka människor ni riktar  er till? 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som specialpedagog på habiliteringen? 

Kan du beskriva vad som är det centrala i ditt uppdrag som specialpedagog på habiliteringen? 

Vilka andra professioner samverkar du med i teamet på habiliteringen? 

Hur vill du  beskriva din samverkan med andra professioner på habiliteringen? Kan du beskriva lite hur 

samarbetet och möten är organiserade? 

Upplever du att det finns tydliga/klara yrkesroller i de olika professionerna på habiliteringen? 

Vilka fördelar upplever du med att samverka i ett tvärprofessionellt team och kan du lyfta några 

framgångsfaktorer på samverkan i ert team på habiliteringen? 

Vilka samverkar du med utanför habiliteringen? Hur ser dessa möten ut och hur är de organiserade?  

Hur beskriver du framgångsrika förutsättningar för en bra samverkan i tvärprofessionella team? 

Kan du beskriva några hinder som du upplever i samverkan med det tvärprofessionella teamet på 

habiliteringen? Kan du beskriva generella svårigheter som du upplever kan uppstå i samverkan? 

Kan du beskriva vad du upplever är det viktigaste i samverkan med förskolor? Har du samarbete med 

specialpedagoger och arbetslag ute i förskolan? Kan du ge exempel  på vilken typ av möten ni har när du 

kommer ut till förskolan? (Tänker på rådgivande eller handledande roll, samarbete med specialpedagog 

och arbetslag i förskolan med mera) 

Vilka möjligheter kan du beskriva gör positiva skillnader för barn, arbetslag och vårdnadshavare i ditt 

arbete? 

Upplever du några hinder i samverkan med förskolor och vårdnadshavare? Något som du tycker kan och 

bör utvecklas? 

Tack snälla 

för din 

medverkan 
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Bilaga 4 - Intervjuguide till enhetschefen: 

Kan du beskriva vad du tycker är habiliteringens främsta uppgift och vilka människor ni riktar er till? 

Kan du beskriva ditt uppdrag på habiliteringen? 

Hur beskriver du specialpedagogens uppdrag på habiliteringen? 

Vilka samverkar specialpedagogen med på habiliteringen? 

Hur vill du beskriva specialpedagogens samverkan  med andra professioner? 

Upplever du att det finns tydliga/klara yrkesroller i de olika professionerna som arbetar i det 

tvärprofessionella teamet på habiliteringen? 

Vad tycker du är det viktigaste med en effektiv, bra struktur på era teammöten? 

Vilka fördelar ser du med att samverka i ett tvärprofessionellt team och vilka fördelar kan du särskilt lyfta 

i ert tvärprofessionella team på denna habilitering? 

Hur beskriver du framgångsrika förutsättningar för en bra samverkan i tvärprofessionella team? 

Kan du beskriva några hinder som du upplever i samverkan med det tvärprofessionella teamet på 

habiliteringen? Kan du beskriva svårigheter som du upplever kan uppstå i samverkan?  

Finns det saker som du upplever kan utvecklas på era teammöten? 

Vilka samverkar specialpedagogen med utanför habiliteringen? 

Vad tycker du är det viktigaste i specialpedagogens samverkan med andra förskolor? Vad är 

specialpedagogens arbetsuppgifter i samverkan med förskolor? 

Upplever du något som behöver utvecklas i samverkan med förskolor/skolor? 

 

Tack snälla 

för din 

medverkan 

 

 

 


