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Sammanfattning 

Studiens syfte är dels att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter pedagogerna i förskolan 

och på mellanstadiet anser att specialpedagogen har utifrån en kommun. Studien syftar även till 

att jämföra vad pedagogerna har för upplevelser av behovet av specialpedagogens arbete i de 

olika verksamheterna.  

 

Studien utgår från både en kvalitativ och en kvantitativ ansats och empirin har samlats in genom 

ett frågeformulär med både öppna och slutna frågor. Urvalet för studien är målstyrt då studien 

syftar till att ta del av pedagogers upplevelser i förskolan och på mellanstadiet. Studiens 

teoretiska utgångspunkt utgår från Abbotts professionsteori. Vi har valt att fokusera på 



 

 

begreppen: jurisdiktion, formell arena, informell arena, division of expert labor samt workplace 

assimilation.  

 

Resultatet av studien visar att pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogens roll till 

stor del är observerande och handledande. På mellanstadiet upplever pedagogerna att 

specialpedagogen har en mer elevnära roll och undervisar till viss del elever enskilt eller i grupp. 

Specialpedagogen i förskolan ansvarar ofta för flera enheter och pedagogerna upplever detta 

som en faktor som försvårar samarbetet. Detta skiljer sig från pedagogerna på mellanstadiet 

som upplever att specialpedagogen arbetar mer verksamhetsnära. I studien framkommer det 

även att pedagogerna från båda verksamheterna önskar att specialpedagogens uppdrag 

tydliggörs. Rektorerna och ledningen anses vara de som definierar specialpedagogen och 

eftersom det inte finns någon tydlighet i vad professionen innebär varierar specialpedagogens 

arbetsuppgifter. Det finns således en risk att specialpedagogen tilldelas arbetsuppgifter som inte 

tillhör professionens jurisdiktion. 
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Abstract 

The purpose of this study is partly to contribute with knowledge about which task assignment 

teachers in preschool and middle school believe that special educators should have in a 

municipality. This study also aims to compare the different experiences of teachers in the 

chosen school levels regarding the need for the special educators’ work tasks. 

Both qualitative aswell as quantitative approaches have been used in the research. The 

background facts were collected using a questionnaire containing both open and closed 

questions. The selection is goal-oriented, since the purpose of the study is to look into the 

experiences of teachers in preschool and middle school. Abbott’s professional theory is the 

theoretical foundation in this study. We have chosen to focus on the following perspectives: 

jurisdiction, formal arena, informal arena, division of expert labor, and workplace assimilation.  

The results of this research show that teachers in preschool feel that the special educator’s role 

is mainly to observe and consult. The teachers in middle school feel that the special educator 

has more of a teaching role, working with pupils individually or in smaller groups. In preschool, 



 

 

the special educator is usually responsible for more than one preschool unit. According to the 

preschool teachers, this complicates the opportunities for cooperation between teachers and 

special educators. On the other hand, the middle school teachers see the special educator as a 

participant in the daily activities of the school. In this study, we also recognise that both 

preschool- and middle school teachers wish for a clearer definition of which tasks the special 

educator should have. The principals and the management seem to be the ones who define the 

special educators’ work but, since there is no clear definition of what position and which tasks 

the special educators should have, the tasks vary between different schools. This leads to a risk 

of the special educators being given tasks beyond the jurisdiction of the profession. 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka alla pedagoger för att de tagit sig tid och deltagit i vår studie. Vi 

är tacksamma för alla era svar som bidragit med kunskap om pedagogers upplevelser av 

specialpedagogens uppdrag i förskolan och på mellanstadiet. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Git Turunen som alltid bidragit med ett stort leende, 

peppande ord och kloka tankar under examensarbetets gång. 

Ett tredje tack riktar vi till varandra. Redan under termin ett fann vi varandra och har sedan dess 

delat dokument, stöttat och pushat varandra under utbildningens gång genom alla moment. I 

mitten av utbildningen började vi prata om att skriva examensarbetet tillsammans och det visade 

sig att vi hade liknande tankar kring vad vi ville undersöka och skriva om. Vi har redan innan 

vi påbörjade utbildningen upplevt att specialpedagogens uppdrag är otydligt och komplext 

vilket vi fått bekräftat under utbildningens gång och även i examensarbetet. Tillsammans har 

vi tagit oss igenom utbildningen med en rungande fart. 

Genom hela examensarbetet har vi arbetat i ett delat dokument där vi tillsammans tagit oss an 

de olika delarna. Det har varit viktigt för oss att skriva ett arbete som vi båda känner att vi har 

bidragit till samt kan försvara i opponeringen. Vi har påbörjat olika delar och sedan har den 

andra tagit vid, skrivit till och skrivit om. Då vi studerat under en pandemi har vi blivit väl 

förtrogna med nya sätt att kommunicera på distans. Genom vårt delade dokument och zoom-

möten har vi tillsammans skrivit ett examensarbete som vi båda är väldigt stolta över.  

Ann-Sofie Penca och Johanna Persson Dahl 
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1. Inledning 

Under utbildningens gång till blivande specialpedagoger har föreläsare, litteratur samt 

forskning problematiserat specialpedagogens uppdrag. Flera forskare menar att 

specialpedagogens uppdrag är komplext och otydligt (Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Möllås 

m.fl., 2017). I “Läroplan för förskolan” (Lpfö, 2018) och i “Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr 11, 2019) nämns inte den specialpedagogiska 

professionen. Lpfö (2018) skriver att förskolan ska anpassa verksamheten för att främja alla 

barns utveckling och lärande. Det står även att “Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse 

och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen” 

(Lpfö, 2018, s. 10). Lgr 11 (2019) belyser att all personal som arbetar i skolan ska utforma en 

likvärdig undervisning utifrån varje elevs behov. Detta innebär inte att undervisningen ska se 

lika ut för alla elever utan undervisningen ska utformas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. De elever som är i behov av stöd eller extra anpassningar ska erbjudas detta i 

syfte att nå kunskapsmålen i skolan (Lgr 11, 2019). Vidare belyser Skolverket (2011) 

specialpedagogisk verksamhet: 

 

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. I utbildningssammanhang 

handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde och allas rätt och 

möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet (Avsnittet Främja, förebygga och stödja). 

 

En fråga som författarna av detta arbete ställer sig är om detta är unikt för just den 

specialpedagogiska professionen, att uppdraget inte är tydligt uttalat eller skrivs fram i 

styrdokumenten. I en jämförelse av Examensordningarna (SFS 2010:541; SFS 2017:1111) för 

förskollärare och grundskollärare och för specialpedagoger framkommer skillnader i 

formuleringarna gällande vad som förväntas av förskollärare och grundskollärare jämfört med 

specialpedagoger. I Examensordningen (SFS 2010:541) för förskollärare och grundskollärare 

står det att kunskap ska visas om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs 

för yrkesutövningen. Examensordningen (SFS 2017:1111) för specialpedagoger specificerar att 

specialpedagoger ska besitta kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter och 

funktionsnedsättningar.  Detta visar att det finns en skillnad angående vilka kunskaper de olika 

professionerna förväntas besitta.  



10 

 

Både förskolan och skolan ingår i det svenska skolväsendet och ska följa skollagen. I Skollagen 

(SFS 2010:800) 1 kap. 4 § skrivs det fram för båda verksamheterna att utbildningen: 

 

...syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 

(Avsnittet Syftet med utbildningen inom skolväsendet).  

 

Frågan är vad som egentligen definierar specialpedagogens yrkesroll gentemot övrig personal 

i förskolan och i skolan. I Skollagen (SFS 2010:800) nämns inte yrkeskategorin 

specialpedagog, men det står att det ska finnas personal med kompetens att kunna tillgodose 

elever med specialpedagogiska behov. Ahlberg (2015) skriver att specialpedagogiska insatser 

ska verka i riktning mot en skola som passar alla. Arbetet består i att utveckla en skola där alla 

blir sedda, bemötta och ges den undervisning som tillgodoser deras behov. Specialpedagogens 

uppdrag ses därmed som ett viktigt samhällsuppdrag för rättvisa, jämlikhet och allas lika värde 

i skolan. Nilholm (2019) har i en enkätundersökning kommit fram till att yrket som 

specialpedagog saknar validitet. Yrkeskategorin omnämns inte i styrdokument eller skollag och 

det är arbetsgivaren som formar yrkesrollen på sin enhet. Detta är ett problem som inte står i 

proportion till det samhällsuppdrag som Ahlberg (2015) beskriver ovan. För att utveckla 

specialpedagogens professionalism krävs det enligt von Ahlefeld Nisser (2014) att 

specialpedagogens arbete och kunskapsområde kommuniceras till omvärlden samt att 

specialpedagogen har en samordnande och övergripande funktion i organisationen. 

Examensordningen (SFS 2017:1111) skriver att specialpedagoger bland annat ska ha förståelse 

för vikten av samverkan och lagarbete. Betydelsen av samarbete och ett gemensamt 

ansvarstagande är något som kännetecknar framgångsrika skolor (Jarl m.fl., 2017). Vidare 

skriver Jarl m.fl. (2017) att de icke framgångsrika skolorna speglas av personal som främst 

arbetar på egen hand och samarbetet mellan olika professioner är minimalt. Att 

specialpedagogen i sitt uppdrag ska samverka med personal ute i förskolan och skolan samt 

externa aktörer (Göransson m.fl., 2015) kan vara en betydelsefull faktor som bidrar till 

framgångsrika skolor. Även Dufour och Marzano (2017) poängterar att samarbetet i team är 

motorn som driver och utvecklar kvalitetsarbetet. Eftersom specialpedagoger ska arbeta både 

på individ-, grupp- och organisationsnivå (SFS 2017:1111) tyder det på att specialpedagogens 



11 

 

uppdrag är betydelsefullt samt innebär stora möjligheter att bidra till en framgångsrik skola där 

samverkan sker på flera olika nivåer.  

Problemområdet i studien grundar sig i att specialpedagogens uppdrag är komplext och otydligt. 

Detta har skapat en nyfikenhet hos oss att undersöka uppdraget ytterligare men utifrån 

pedagogernas perspektiv i förskolan och i skolan. Huvuddelen av den tidigare forskningen som 

berör specialpedagogens yrkesroll grundar sig i studier med specialpedagoger. I denna studie 

vill vi vända fokus mot kollegor inom samma profession som vi själva arbetar i och undersöka 

specialpedagogens komplexa uppdrag utifrån pedagogernas uppfattningar. Därmed har vi valt 

att göra en avgränsning för studien där vi utgår ifrån de verksamheter där vi arbetar idag vilket 

är i förskolan och på mellanstadiet, årskurs fyra till sex. 

Utifrån problemområdet och avgränsningen vill vi bidra med kunskap om specialpedagogens 

uppdrag utifrån pedagogernas perspektiv ute i förskolan och på mellanstadiet. Vi är även 

intresserade av att undersöka om det finns en röd tråd genom skolsystemet eller om yrkesrollen 

ser olika ut beroende på skolform. 

1.1 Syftesformulering och forskningsfrågor 

Studiens syfte är dels att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter pedagogerna i förskolan 

och på mellanstadiet anser att specialpedagogen har utifrån en kommun. Studien syftar även till 

att jämföra vad pedagogerna har för upplevelser av behovet av specialpedagogens arbete i de 

olika verksamheterna.  

Utifrån syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen enligt pedagogerna i förskolan och på 

mellanstadiet? 

• Vad har pedagogerna för upplevelser av att arbeta med en specialpedagog i förskolan 

respektive på mellanstadiet? 

• Hur upplever pedagogerna i förskolan jämfört med på mellanstadiet behovet av en 

specialpedagog i verksamheten? 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för den sökstrategi som använts för att söka efter 

tidigare forskning utifrån studiens syfte som berör pedagogers upplevelser av 

specialpedagogens uppdrag i förskolan och på mellanstadiet. Vidare kommer såväl nationell 

som internationell forskning att presenteras i syfte att beskriva kunskapsläget. Agnafors och 

Levinsson (2019) skriver att relevant forskning ska föras fram vilket både kan vara nationell 

och internationell forskning. Den tidigare forskningen belyser både de arbetsuppgifter som det 

främst framkommer att specialpedagoger arbetar med samt arbetsuppgifter som förekommer 

mer sällan. Forskningen belyser även svårigheten för specialpedagoger att hävda jurisdiktion, 

det vill säga att göra anspråk på ett kunskapsområde och tillhörande arbetsuppgifter som de 

anser tillhör deras profession. Avslutningsvis beskrivs den kunskapslucka som identifierats. 

Genom att granska tidigare forskning menar Agnafors och Levinsson (2019) att forskaren kan 

få syn på forskningens relevans för studien. Bryman (2011) instämmer och skriver att 

forskningen kan ses som en kuliss som visar forskningsläget. 

2.1 Sökstrategi 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor påbörjades sökningar via Högskolan Kristianstads 

biblioteks söksida i databaserna Summon, Eric och Google Scholar för att finna relevant och 

trovärdig tidigare forskning. Agnafors och Levinsson (2019) skriver att det är kvaliteten på 

forskningen som avgör hur pålitlig den är och Bryman (2011) understryker att det inte handlar 

om att hitta samma forskning som forskaren själv ska genomföra utan snarare tidigare forskning 

som kan vidga perspektiv.  I majoriteten av sökningarna valde vi att söka efter forskning som 

var peer-reviewed då den anses vara vetenskaplig. Agnafors och Levinsson (2019) tar upp att 

peer-reviewed är den mest pålitliga indikatorn som finns i nuläget även om det finns brister. I 

de sökningar vi genomförde utan att använda peer-reviewed utgick vi ifrån IMROD modellen 

vilken vetenskapliga texter oftast innehåller (Högskolan Kristianstad, 2019). Vi använde även 

oss av frassökningar och trunkering för att specificera sökningarna. Sökorden som användes 

var: specialpedagog förväntningar, specialpedagog, yrkesroll, profession, förskola, grundskola, 

role of special educat*, "special education", “special educat*”,”special educator”, 

"occupational role", preschool, "special education teachers’ perceptions", comparison och 

inclusion role. Våra sökningar ledde inte fram till någon tidigare forskning som syftat till att 
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bidra med kunskap om pedagogers upplevelser av specialpedagogens uppdrag i förskolan och 

på mellanstadiet. Därefter prioriterades att söka tidigare forskning inom snarlika områden vilka 

var: specialpedagogens uppdrag, specialpedagogens yrkesroll, specialpedagogisk profession, 

förväntningar på specialpedagoger samt lärares och specialpedagogers upplevelser av den 

specialpedagogiska yrkesrollen med koppling till förskola och skola. Eftersom studiens syfte 

både berör förskola och skola var det viktigt att finna tidigare forskning från båda 

verksamheterna. 

2.2 Metod, urval och teoretiska utgångspunkter i tidigare 

forskning 

Fem av studierna i den tidigare forskningen har använt sig av enkäter (Agaliotis & Kalyva, 

2011; Byström & Nilsson, 2003; Gäreskog & Lindqvist, 2020; Göransson m.fl., 2015; 

Magnússon & Göransson, 2019) och tre av studierna har använt sig av intervjuer (Berglund 

m.fl., 2007; Mihajlovic, 2020; Renblad & Brodin, 2014). Mihajlovic (2020) har även använt 

sig av observation som metod. Två av studierna använde sig av olika former av samtal 

(Lansheim, 2010; von Ahlefeld Nisser, 2014). Förutom samtal fick respondenterna i Lansheims 

(2010) studie skriva fritt om sitt yrke i berättelseform och därefter hade respondenterna 

kollaborativa samtal med forskaren. 

I nio av studierna är specialpedagoger respondenter (Agaliotis & Kalyva, 2011; Byström & 

Nilsson, 2003; Gäreskog och Lindqvist, 2020; Göransson m.fl., 2015; Lansheim, 2010; 

Magnússon & Göransson, 2019; Mihajlovic, 2020; Renblad & Brodin, 2014; von Ahlefeld 

Nisser, 2014). I två av studierna är även rektorer med i urvalet (Berglund m.fl., 2007; von 

Ahlefeld Nisser, 2014) och i Berglunds m.fl. (2007) studie är enbart rektorer respondenter. I 

Göransson m.fl. (2015) och von Ahlefeld Nissers (2014) studier finns även speciallärare med i 

urvalet. Agaliotis och Kalyvas (2011) urval utmärker sig i förhållande till den andra forskningen 

då det är den enda studien som även undersöker lärarnas upplevelser av specialpedagogens 

uppdrag vilket är fokus i denna studie, att bidra med kunskap om pedagogernas upplevelser av 

specialpedagogens uppdrag. 

Flera av studierna har inte specificerat en teoretisk utgångspunkt (Agaliotis & Kalyva, 2011; 

Mihajlovic; 2020; Renblad & Brodin, 2014) men belyser bland annat inkludering, interaktion 
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och betydelsen av lärarnas förhållningssätt i den tidigare forskning. Dessa utgångspunkter 

använder sig även Gäreskog och Lindqvist (2020) och Göransson m.fl. (2015) av i deras 

teoretiska utgångspunkter. Forskarna skriver om hur lärare ser på skolsvårigheter och skriver 

fram det relationella och det kategoriska perspektivet. Det framkommer även att de utgått från 

Abbotts professionsteori vilket Magnússon och Göransson (2019) också använt sig av i deras 

studie. De resterande studiernas teoretiska utgångspunkter är professionssociologi (Berglund 

m.fl., 2007), en epistemologisk grundsyn som bottnar i en syn på kunskapsbildning och 

utveckling som kreativa processer (Lansheim, 2010), agent realism och kommunikativt 

handlande (von Ahlefeld Nisser, 2014) samt Byström och Nilssons (2003) teoretiska 

utgångspunkt som utgår från litteratur och teoristudier med fokus på tidigare forskning som 

berör specialpedagogens roll både historiskt och i nutid. 

2.3 Resultat från tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer den tidigare forskningens resultat att presenteras. 

2.3.1 Specialpedagogens uppdrag 

Specialpedagogens uppdrag kan både ses som en spindelfunktion (Magnússon & Göransson, 

2019; von Ahlefeld Nisser, 2014) samt som en länk mellan arbetslag och rektor (Berglund m.fl., 

2007). Uppdraget kan även ses som ett arbete där specialpedagogen strävar efter att skapa en 

verksamhet, ett förhållningssätt som kan möta alla elever och därmed minimera sitt eget 

uppdrag (Magnússon & Göransson, 2019). Specialpedagogens uppdrag har förändrats från att 

ha haft fokus på specialundervisning av elever till att nu genomföra specialpedagogiska insatser 

i hela skolan (Berglund m.fl., 2007). Vidare skriver Berglund m.fl. (2007) att denna förändring 

inte är förankrad och tydlig för alla rektorer som ställer sig frågande till vem som ska ansvara 

för specialundervisningen om specialpedagogen tilldelas andra arbetsuppgifter.  

I specialpedagogens uppdrag är flexibilitet av stor vikt eftersom uppdraget består av flertalet 

olika komponenter (Berglund m.fl., 2007; Magnússon & Göransson, 2019). Exempelvis ska 

specialpedagogen vara en samtalspartner för både elever, vårdnadshavare, lärare och ledningen, 

stötta lärare i svåra situationer samt utveckla organisationen och undervisningen i syfte att möta 

alla elevers behov (Göransson m.fl., 2015; Lansheim, 2010; Magnússon & Göransson, 2019; 

von Ahlefeld Nisser, 2014). Specialpedagogen ska även arbeta förebyggande, observera, delta 
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i arbete med ledning och andra yrkesgrupper (von Ahlefeld Nisser, 2014). Göransson m.fl. 

(2015) har genomfört en studie med specialpedagoger och speciallärare i Sverige och 

Mihajlovic (2020) har genomfört en studie med fokus på specialpedagogens roll i det finska 

skolsystemet. I båda studierna framkommer det att undervisning av enskilda elever eller i 

mindre grupper är en av specialpedagogens arbetsuppgifter. Detta står i motsats till von 

Ahlefeld Nissers (2014) och Gäreskog och Lindqvists (2020) resultat som visar att det inte är 

en arbetsuppgift som specialpedagoger arbetar med. Att resultaten skiljer sig åt kan bero på att 

respondenterna i von Ahlefeld Nissers (2014) studie är både specialpedagoger som arbetar i 

förskolan och i skolan och Gäreskog och Lindqvist (2020) har utgått från specialpedagoger i 

förskolans verksamhet. Detta resultat visar på att specialpedagogens uppdrag kan skilja sig åt 

beroende på skolform.  

Specialpedagogen är oftast anställd centralt i kommunen eller ute på varje enhet (von Ahlefeld 

Nisser, 2014). I Agaliotis och Kalyvas (2011) studie framkom att både lärarna och 

specialpedagogerna ansåg att det ska finnas en specialpedagog ute på varje skola. Detta skiljer 

sig från von Ahlefeld Nissers (2014) studie där resultatet visar att specialpedagogen bör finnas 

nära både förskolans och skolans verksamhet men bör inte vara fast vid en enskild verksamhet. 

Det behöver finnas en flexibilitet och specialpedagogen ska vara flyttbar till olika enheter. 

Vidare skriver von Ahlefeld Nisser (2014) att det kan ses som problematiskt om 

specialpedagogen är centralt anställd då det kan leda till att specialpedagogen enbart besöker 

de olika verksamheterna när det uppstår problem. 

2.3.2 Kvalificerade samtal  

En av specialpedagogens främsta arbetsuppgifter som flertalet studier påpekar innefattar samtal 

av olika slag både i förskolan och i skolan (Gäreskog & Lindqvist, 2020; Göransson m.fl., 2015; 

Lansheim, 2010; von Ahlefeld Nisser, 2014). Specialpedagogen deltar bland annat i 

kvalificerade samtal tillsammans med ledningen och andra yrkesgrupper och för fram tankar 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv (von Ahlefeld Nisser, 2014). Specialpedagogens 

arbetsuppgifter gällande kvalificerade samtal kan skilja sig åt beroende på verksamhet. Detta 

tydliggörs då Lansheim (2010) belyser att specialpedagoger som arbetar i förskolan är mer 

positivt inställda till arbetsuppgifter som innefattar samtal av olika slag än specialpedagoger 

som arbetar i skolan. Detta resultat stämmer överens med Byström och Nilssons (2003) resultat 
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som också visar att specialpedagoger från förskolans verksamhet ägnar mer tid åt handledning 

än specialpedagoger med annan grundutbildning.    

I von Ahlefeld Nissers (2014) studie framkommer det att specialpedagogens deltagande i samtal 

med ledningen inte är något som görs i tillräckligt hög utsträckning vilket behöver utvecklas i 

verksamheterna för att öka likvärdigheten för eleverna. Både Gäreskog och Lindqvist (2020) 

och Göransson m.fl. (2015) skriver att specialpedagogen ska arbeta med konsultation, 

handledning samt rådgivning tillsammans med lärare, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper. 

Berglund m.fl. (2007) belyser en problematisk aspekt angående att specialpedagogen ska 

handleda lärare, det kan tolkas som ett ifrågasättande av lärarnas kompetens. 

2.3.3 Särskilt stöd 

Specialpedagogen ska arbeta för en likvärdig förskola och skola där stöd ges till de barn och 

elever som är i behov av det (von Ahlefeld Nisser, 2014). Göransson m.fl. (2015) skriver att 

specialpedagoger anser att de fått tillräckligt med kunskaper från specialpedagogutbildningen 

gällande att skapa förutsättningar för att möta alla barn och elever vilket inkluderar både med 

och utan insatser av särskilt stöd. Även Agaliotis och Kalyvas (2011) kommer i sin studie fram 

till att specialpedagogen bör kunna möta och hantera olika typer av särskilt stöd. Vidare skrivs 

att särskilt stöd utgörs oftast av att eleverna förflyttas ur klassrummet och särskilt stöd ges i 

resursrum vilket utgör en samstämmighet med Mihajlovic (2020) som tar upp att särskilt stöd 

utgörs i mindre grupper utanför klassrummet. I motsats till detta belyser Renblad och Brodin 

(2014) att specifikt förskolan arbetar inkluderande på så vis att insatser som sätts in omfattar 

samtliga barn i barngruppen och inte ett enskilt. Endast vid särskilda fall används enskilda 

insatser. 

2.3.4 Förebyggande och främjande arbete 

Det förebyggande arbetet anses vara en viktig arbetsuppgift för specialpedagoger både i 

förskolan och i skolan (Göransson m.fl., 2015; von Ahlefeld Nisser, 2014). Vidare skriver von 

Ahlefeld Nisser (2014) att det förebyggande och främjande arbetet framför allt sker genom 

kvalificerade samtal både tillsammans med arbetslag och ledning. Samtalen har fokus på att 

förebygga och utveckla lärmiljön och undervisningen i syfte att motverka skolproblem. 

Magnússon och Göransson (2019) belyser en förväntning på specialpedagogen som 

problemlösare. Exempelvis genom att exkludera utmanande elever från klassrummet i stället 
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för att genom samtal handleda arbetslag och lärare i syfte att utveckla undervisningen. Lärarnas 

förväntningar på specialpedagogen krockar med det specialpedagogiska uppdraget, 

specialpedagogen arbetar för att skapa inkluderande verksamheter som möter och utmanar barn 

och elever (Göransson m.fl., 2015). 

2.3.5 Övriga arbetsuppgifter som inte är lika framträdande 

Både Mihajlovics (2020) och von Ahlefeld Nissers (2014) resultat visar att specialpedagogens 

arbete även bör inkludera att utveckla undervisningen och lärmiljöerna i syfte att tillgodose 

barn och elevers behov. En annan arbetsuppgift som skrivs fram i tidigare forskning gällande 

specialpedagogens uppdrag både i förskolan och i skolan är samverkan med externa aktörer, 

exempelvis habiliteringen, logopeder och socialförvaltning (Gäreskog & Lindqvist, 2020; 

Göransson m.fl., 2015; Renblad & Brodin, 2014). Vidare belyser Göransson m.fl. (2015) att 

samverkan med elevhälsoteam är ytterligare en arbetsuppgift i specialpedagogens arbete. 

Att kartlägga, dokumentera, utvärdera, skriva handlingsplaner och individuella 

utvecklingsplaner är arbetsuppgifter som ingår i specialpedagogens uppdrag (Gäreskog & 

Lindqvist, 2020; Göransson m.fl., 2015; Magnússon & Göransson, 2019; Renblad & Brodin, 

2014). Vidare skriver Magnússon och Göransson (2019) att det är viktigt att specialpedagogen 

är ute i verksamheterna och genomför observationer innan de skriver handlingsplaner och 

utvecklingsplaner. På så sätt kan specialpedagogen få en helhetsbild och därefter kan 

handlingsplaner eller utvecklingsplaner skrivas. Renblad och Brodin (2014) tar upp att i 

förskolan kan handlingsplaner skrivas av pedagogerna i verksamheten men studien visar att 

pedagogerna upplever en osäkerhet i att göra det själva. Pedagogerna önskar stöd från 

specialpedagogen både i upprättandet av handlingsplaner samt önskar att specialpedagogen 

genomför observationer i verksamheten. 

2.4 Svårigheter att hävda jurisdiktion 

Magnússon och Göransson (2019) belyser svårigheten för specialpedagogen att hävda 

jurisdiktion. Det är rektor eller huvudman som beslutar angående specialpedagogens uppdrag. 

Detta förutsätter att rektorn är insatt i det specialpedagogiska uppdraget så att specialpedagogen 

genomför de arbetsuppgifter som tillhör professionen samt är tydlig mot pedagogerna angående 

det specialpedagogiska uppdraget. Berglund m.fl. (2007) belyser i sin studie att rektorerna är 
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medvetna om vad specialpedagogens uppdrag innebär men att ekonomin har betydelse för 

uppdragets utformning. Vidare skriver både Berglund m.fl. (2007) och Magnússon och 

Göransson (2019) att specialpedagogerna besitter en viktig kompetens samtidigt som uppdraget 

är komplext och ser olika ut. Är inte uppdraget tydligt finns det en risk att specialpedagogen 

tilldelas arbetsuppgifter som specialpedagogen själv inte anser tillhör professionens 

jurisdiktion. 

2.5 Identifierad kunskapslucka 

Det finns flera vetenskapliga artiklar som undersöker specialpedagogers egen syn på sitt 

uppdrag men färre artiklar där fokus vänds mot pedagogerna och deras upplevelser av 

specialpedagogens uppdrag. Både Agnafors och Levinsson (2019) och Bryman (2011) belyser 

att tidigare forskning ska ge läsaren en uppdatering angående kunskapsläget samt påvisa en 

kunskapslucka. Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan är det enbart en studie 

(Agaliotis & Kalyva, 2011) som bland annat berör pedagogernas upplevelser av 

specialpedagogens roll i förskola och på mellanstadiet. Det har inte framkommit någon studie 

som jämför specialpedagogens uppdrag i de olika verksamheterna och därför kan det anses att 

det finns någon form av kunskapslucka gällande specialpedagogens uppdrag utifrån pedagogers 

perspektiv.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Teorier har enligt Serder och Jobér (2021) främst två syften. Det ena är att fungera som ett 

verktyg för vetenskaplig kunskapsproduktion och det andra är som redskap för att tolka och 

förstå kunskaper och erfarenheter. Serder och Jobér (2021) skriver vidare att en teori är ett sätt 

att titta på något och kan liknas vid ett par glasögon. Nilholm (2016) anser det problematiskt 

att likna en teori med ett par glasögon. Han menar att glasögon enbart gör att du ser något med 

olika styrkor snarare än att det ses på olika sätt vilket teorier får oss att göra. Då vår studie syftar 

till att ta del av pedagogers upplevelser av specialpedagogens uppdrag i förskolan och på 

mellanstadiet har vi valt att använda oss av Abbotts (1988) professionsteori för att tolka och 

förstå pedagogernas upplevelser. Studien grundar sig således i olika professioners upplevelser 

av en annan profession. Abbott (1988) belyser att olika professioner har olika arbetsuppgifter, 

arbetsuppgifterna kan förändras under tidens gång vilket kan skapa en osäkerhet för både den 

professionen som ska utföra arbetsuppgifterna men även för professionerna runtomkring. Ju 

tydligare en professions arbetsuppgifter är desto högre legitimitet. Är inte professionens 

arbetsbeskrivning tydlig gentemot andra professioner finns det en risk att yrkets jurisdiktion 

påverkas. Abbott (1988) skriver vidare, är det inte uttalat vilken profession som ska göra vilka 

arbetsuppgifter kan det leda till konkurrens mellan olika professioner.  

Utifrån professionsteorin har vi valt att ha fokus på följande begrepp: jurisdiktion, formell 

arena, informell arena, division of expert labor samt workplace assimilation. Dessa begrepp 

valdes ut med hänsyn till studiens problemområde, syfte och forskningsfrågor. Jurisdiktion, 

formell arena och informell arena valdes ut med tanke på att specialpedagogens uppdrag anses 

vara otydligt och komplext och vi önskar i denna studie att bidra med kunskap om vad 

specialpedagogen har för arbetsuppgifter utifrån pedagogernas perspektiv. Begreppen, division 

of expert labor och workplace assimilation valdes också ut med tanke på otydligheten i 

specialpedagogens uppdrag samt för att vårt syfte även berör behovet av specialpedagogen i 

verksamheterna.  

Begreppet jurisdiktion innebär enligt Abbott (1988) att en specifik yrkesgrupp gör anspråk på 

ett kunskapsområde och tillhörande arbetsuppgifter som de anser tillhör deras profession. Det 

berör vem som har kontroll över vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska utföras. 

Om det inte är vedertaget vad yrkesgruppers arbete går ut på samt vad det ska leda till är det 
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svårt att uppnå jurisdiktion. Genom att definiera sitt syfte och försöka uppnå jurisdiktion skapas 

en profession. När en yrkesgrupp har ensamrätt om att utföra specifika arbetsuppgifter har man 

full professionell jurisdiktion. Abbott (1988) skriver vidare att de professioner som kräver en 

yrkeslegitimation har full jurisdiktion. Den kunskapsbas en yrkesgrupp besitter är betydelsefull 

och sätter gränser mot andra professioners områden och påverkar legitimiteten. Den teoretiska 

kunskapsbasen leder således till legitimitet. En intern konkurrens kan uppstå mellan liknande 

professioner och för att erhålla och bibehålla jurisdiktion är den teoretiska kunskapsbasen 

viktig.  

Abbott (1988) beskriver sin teori i två formella arenor och en informell arena vilka en 

profession kan sträva efter att kontrollera. Den ena formella arenan berör legitimation och lagar 

och den andra formella arenan berör den allmänna opinionen samt vad media informerar om 

professionen. Den informella arenan berör arbetsplats, arbetsbeskrivning och arbetsfördelning. 

Det som gäller på en specifik arbetsplats kan se annorlunda ut för samma profession på en 

annan arbetsplats. 

Division of expert labor beskrivs av Abbott (1988) som att yrkesgrupper är beroende av 

varandra. Dessutom menar han att professioner förändras över tid och i olika kulturer. Abbott 

(1988) menar att en professionsutveckling hör samman med arbetets innehåll och dess 

interprofessionella relationer, det vill säga samverkan mellan olika yrkesgrupper och 

professioner. Myndigheter kan i vissa fall förändra lagar som i sin tur förändrar och prövar 

yrkesidentiteten. Ibland är en arbetsuppgift av så stor vikt att den genomförs av någon 

profession som inte har formell behörighet. Detta kallar Abbott (1988) för workplace 

assimilation. Orsaken till workplace assimilation kan bero på att arbetsuppgiften, rent praktiskt 

behöver utföras av någon utan formell behörighet. 

Resultatet från studien som syftar till att bidra med kunskap om pedagogers upplevelser av 

specialpedagogens uppdrag i förskolan och på mellanstadiet kommer att tolkas utifrån Abbotts 

(1988) professionsteori.  
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4. Metod 

I metodavsnittet presenteras följande rubriker: val av metod, urval, genomförande, bearbetning 

och analys av empirin, studiens tillförlitlighet och giltighet samt etiska överväganden. Bryman 

(2011) belyser att samtliga steg i forskningsprocessen ska tydliggöras och redovisas för att ge 

studien tillförlitlighet. 

4.1 Val av metod 

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter pedagoger i förskolan 

och på mellanstadiet anser att specialpedagogen har. Syftet har också varit att jämföra 

pedagogernas upplevelser av behovet av specialpedagogens arbete i de olika verksamheterna. I 

studien valde vi att använda en kombination av två metoder, enkät och skriftlig intervju. 

Flermetodsforskning innebär enligt Bryman (2011) en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa ansatser med syfte att stärka varandra. I en kombination av enkät och skriftlig 

intervju skapade vi ett digitalt frågeformulär med både öppna och slutna frågor. Anledningen 

till att vi valde att använda oss av ett frågeformulär baserades på att vi befunnit oss i en pandemi 

samt i hopp om att kunna nå ut till fler respondenter. Bryman (2011) skriver fram att fördelen 

med ett digitalt frågeformulär är att det kan nå ut till ett flertal respondenter vilket möjliggör att 

få en större bredd i svaren. 

Anledningen till att vi valde att kombinera öppna och slutna frågor var att vi i våra 

forskningsfrågor både sökte svar på vilka arbetsuppgifter specialpedagogen har enligt 

pedagogerna samt vilka upplevelser pedagogerna har kring att arbete med en specialpedagog. 

Vi önskade även att få svar på hur pedagogerna i förskolan jämfört med på mellanstadiet 

upplever behovet av en specialpedagog i verksamheten. Bryman (2011) tar upp att använda 

öppna frågor möjliggör att kunna ta del av pedagogernas egna upplevelser eftersom de kan 

skriva fram känslor och upplevelser med egna ord. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en 

kvalitativ ansats är lämplig när forskaren ska lyfta hur ett fenomen uppfattas av någon. Slutna 

frågor användes i syfte att ta del av pedagogernas upplevelser av specialpedagogens uppdrag 

samt specialpedagogens arbetsuppgifter. Bryman (2011) belyser att kvantitativ ansats fokuserar 

på att samla in empiri som presenteras genom statistik och siffror vilket de slutna frågorna i 

frågeformuläret kommer att presenteras genom.  
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I vår studie har vi valt att använda oss av en kombinerad metod av enkät och skriftlig intervju 

där vi konstruerat ett digitalt frågeformulär för att få svar på syftet med studien. Genom att vi 

använde oss av en kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser är vår förhoppning att 

det kompletterat och stärkt vår insamlade empiri vilket Bryman (2011) belyser som en fördel 

med flermetodsforskning. 

4.2 Urval 

Då vår studie grundar sig i pedagogers upplevelser av specialpedagogens uppdrag i förskolan 

och på mellanstadiet består vårt urval av pedagoger som arbetar i de båda verksamheterna vilket 

innebär att urvalet är målstyrt. Bryman (2011) skriver att målstyrda urval handlar om att välja 

ut empiri som är relevant utifrån syfte och forskningsfrågor. För att få kontakt med pedagoger 

som arbetade i förskolan och på mellanstadiet kontaktade vi sektionen för barn och utbildning 

i en kommun i södra Sverige och fick kontakt med en administratör. Vi informerade om vår 

studie samt frågade om vårt missivbrev och samtyckeslänk kunde vidarebefordras till anställda 

inom förskolan och mellanstadiet. Administratören hjälpte oss att skicka i väg missivbrevet och 

samtyckeslänken till samtliga pedagoger som var verksamma inom förskolan och mellanstadiet 

i kommunen. I kommunen fanns det flera grundskolor och ett tjugotal förskolor. På varje 

grundskola fanns det en specialpedagog anställd, tre specialpedagoger var anställda mot 

förskolorna och ansvarade för flera förskolor vardera. Totalt fick vi in 47 samtycken, varav 22 

pedagoger arbetade i förskolan och 25 pedagoger arbetade på mellanstadiet. Efter att även 

frågeformuläret mailats ut till samtliga pedagoger som lämnat samtycke kom urvalet på sista 

svarsdagen att bestå av 40 pedagoger varav 20 var yrkesverksamma i förskolan och 20 var 

yrkesverksamma på mellanstadiet. 

4.3 Genomförande 

Genomförandet presenteras under följande underrubriker: konstruktion av frågeformulär, 

pilotstudie, utskick av missivbrev och samtyckeslänk och utskick av frågeformulär. 

4.3.1 Konstruktion av frågeformulär 

Initialt började vi med att göra sökningar i Google på enkäter som berörde specialpedagogens 

uppdrag. Utifrån egna tankar, tidigare genomförda enkäter samt Abbotts (1988) 
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professionsteori formulerades flertalet frågor med fokus på studiens syfte och forskningsfrågor. 

Därefter bearbetades frågeformuläret och frågorna skrevs in i Google forms. De frågor som inte 

ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte och forskningsfrågor togs bort. Bryman (2011) 

belyser vikten av formuleringar av frågor i ett frågeformulär, frågorna bör inte vara för specifika 

eftersom det kan innebära att det begränsar respondenterna i sina svar. Frågeformuläret kom att 

bestå av åtta slutna frågor och fyra öppna frågor vilka alla var obligatoriska för pedagogerna att 

besvara.  

De tre första frågorna i frågeformuläret (bilaga 1) var bakgrundsfrågor vilka var slutna frågor. 

Bryman (2011) tar upp att forskaren inte ska glömma bort bakgrundsfakta. Bakgrundsfrågorna 

i frågeformuläret behandlade: yrkestitel, skolform och antal arbetade år. Frågorna ställdes 

främst i syfte att kunna jämföra pedagogernas upplevelser av specialpedagogens arbete i 

förskolan och på mellanstadiet. Vidare grupperades frågorna i formuläret utefter frågans 

innehåll och karaktär i syfte att skapa en struktur. Bryman (2011) belyser vikten av att skapa en 

struktur så att respondenten inte behöver gå fram och tillbaka i formuläret. I de resterande fem 

slutna frågorna i formuläret skapades en möjlighet för respondenterna att skriva en 

förtydligande kommentar efter att de besvarat den slutna frågan. Detta val baserades på att 

möjliggöra för pedagogerna att skriva fram kompletterande upplevelser till den slutna frågan. 

Därmed var inte de förtydligande kommentarerna obligatoriska.  

Genom fråga fem, sex och sju i formuläret ämnade vi att få svar på vår första forskningsfråga: 

Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen enligt pedagogerna i förskolan och på 

mellanstadiet? I fråga nio, tio och tolv önskade vi få ta del av pedagogernas upplevelser av att 

arbeta med specialpedagogen och därmed få svar på vår andra forskningsfråga: Vad har 

pedagogerna för upplevelser av att arbeta med en specialpedagog i förskolan respektive på 

mellanstadiet? Slutligen, utifrån fråga fyra, åtta och elva avsåg vi få svar på den tredje 

forskningsfrågan: Hur upplever pedagogerna i förskolan jämfört med på mellanstadiet behovet 

av en specialpedagog i verksamheten? 

4.3.2 Pilotstudie 

I vår studie vill vi bidra med kunskap om pedagogers upplevelser av specialpedagogens 

uppdrag i förskolan och på mellanstadiet. För att se huruvida vår studie mätte det vi önskade 

att mäta valde vi att göra en pilotstudie. Kvale och Brinkmann (2014) belyser vikten av att 
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genomföra en pilotstudie i syfte att säkerställa att frågorna fungerar samt öka studiens 

trovärdighet. Även Bryman (2011) belyser vikten av att genomföra pilotstudier, i pilotstudier 

kan det framkomma synpunkter på ordningsföljden, frågornas betydelse, intresset för 

intervjufrågorna samt om det finns några oklarheter. Vi genomförde pilotstudien på kollegor i 

vår närhet, fem pedagoger som arbetar i förskolan och fem pedagoger som är verksamma på 

mellanstadiet. Dessa pedagoger arbetade inte i samma kommun som studien är genomförd i, 

detta val baserades på att samtliga pedagoger som deltog i studien skulle ha samma 

förutsättningar när de besvarade frågeformuläret. Pedagogerna fick frågeformuläret via ett mejl 

och efter att de besvarat frågeformuläret bad vi om skriftlig respons. 

I pilotstudien framkom att en fråga var svår att förstå och en fråga var snarlik en annan fråga 

vilket innebar att en fråga formulerades om och en fråga togs bort. De som deltog i pilotstudien 

hade även synpunkter på frågan angående vilket utbildning de hade. Respondenterna kunde 

endast välja mellan olika utbildningar och de önskade att även kunna fylla i egen utbildning 

eftersom utbildningen kan skilja sig åt även om de är verksamma i förskolan och på 

mellanstadiet, således valde vi att lägga till en övrig punkt. Till sist framkom det även 

synpunkter på de två frågorna där respondenterna skulle rangordna vilka arbetsuppgifter 

specialpedagogen arbetar mest med samt vilka arbetsuppgifter pedagogerna ansåg att 

specialpedagogen bör arbeta med. De frågorna upplevdes svåra att förstå och tunga att ta sig 

igenom när de skulle rangordna alla alternativen. Eftersom studiens ena forskningsfråga 

grundar sig i vilka arbetsuppgifter pedagogerna upplever att specialpedagogen har är dessa 

frågor högst relevanta för studien. Vi valde därför att behålla frågorna men konstruerade om 

dem så att respondenterna skulle rangordna tre alternativ (bilaga 1) i stället för att rangordna 

samtliga alternativ. 

4.3.3 Utskick av missivbrev och samtyckeslänk 

Efter att frågeformuläret var redigerat påbörjade vi vårt missivbrev (bilaga 2) och vårt 

samtyckesformulär (bilaga 3) till pedagogerna. Vi valde att samla in samtycken digitalt via ett 

Google forms-dokument, dels för att kunna nå ut till respondenter utanför vårt kontaktnät, dels 

på grund av att vi befunnit oss i en pandemi samt för smidighetens skull med hänsyn tagen till 

den tid vi haft på oss att genomföra denna studie. För att göra det tydligt för oss själva skapade 

vi två identiska samtyckesformulär där det ena skickades ut till pedagogerna i förskolan och det 
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andra formuläret skickades ut till pedagogerna på mellanstadiet. I samtyckesformuläret som 

bestod av fyra frågor skulle respondenterna kryssa i huruvida de ville delta i studien, vilken 

mejladress de önskade att länken till frågeformuläret skickades till, datum och ort samt deras 

namn.  

När både missivbrevet och samtyckesformuläret var färdigställt påbörjades processen med att 

samla in samtycken till att delta i studien från pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet. 

Som beskrivet under urval kontaktade vi sektionen för barn och ungdom i kommunen och fick 

kontakt med en administratör som vidarebefordrade missivbrevet och samtyckeslänken till 

samtliga pedagoger som var verksamma i förskolan och mellanstadiet. I mejlet stod att vi 

önskade svar på samtyckesformuläret senast en vecka efter utskick. Totalt fick vi in 47 

samtycken, varav 22 pedagoger arbetade i förskolan och 25 arbetade på mellanstadiet. 

4.3.4 Utskick av frågeformulär 

För att tydliggöra för oss själva skapade vi även två identiska frågeformulär där vi mejlade ut 

det ena till pedagogerna som arbetade i förskolan och det andra frågeformuläret till pedagogerna 

som arbetade på mellanstadiet. På så vis sparades tid under bearbetningen gällande att sortera 

vilka svar som kom från förskolans respektive mellanstadiets pedagoger. 

Vi mejlade ut alla frågeformulären till samtliga pedagoger via mejladresserna de angav i 

samtyckesformuläret samtidigt och gav tio dagars tidsfrist innan vi önskade svar. När det var 

tre dagar kvar innan vi önskade svar på frågeformuläret skickade vi ut en påminnelse till 

samtliga pedagoger där vi tackade de som redan besvarat enkäten samt gav en påminnelse till 

de som ännu inte hunnit besvara frågeformuläret. För att empirin skulle bli hanterbar samt för 

att kunna jämföra pedagogernas upplevelser i förskolan och på mellanstadiet bestämde vi oss 

för att jämföra samma antal från vardera verksamhet. Vi låste enkäten för ytterligare svar på 

eftermiddagen på sista svarsdagen när vi fått in 20 svar från vardera verksamhet. 

4.4 Bearbetning och analys av empirin 

Bearbetningen av empirin påbörjades genom att strukturera upp den insamlade empirin i olika 

Google drive dokument utifrån frågeformulärets frågor, studiens forskningsfrågor samt 

studiens teoretiska utgångspunkt, professionsteorin (Abbott, 1988). Den insamlade empirin från 
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bakgrundsfrågorna (fråga ett, två och tre) sammanställdes i ett dokument, empirin från fråga 

fem, sex och sju vilka skulle besvara den första forskningsfrågan för studien sammanställdes i 

ett dokument. Empirin från fråga nio, tio och tolv sammanställdes i ett dokument samt empirin 

från fråga fyra, åtta och elva sammanställdes i ett dokument vilka skulle besvara den andra 

respektive den tredje forskningsfrågan.   

I bearbetningen använde vi oss av både en kvalitativ och en kvantitativ ansats vilket innebar att 

vi även använde två olika analysmodeller, diagram samt tematisk analys. De slutna frågorna 

sammanställdes dels till diagram i programmet Google Forms där frågeformuläret skapades, 

dels i programmet Kalkyl. I Google Forms skapades cirkeldiagram automatiskt för fråga ett, 

två, tre, fyra och fem när pedagogerna besvarade frågeformuläret. Den insamlade empirin från 

fråga sex, sju och tolv fördes in i Kalkyl och därefter skapades ett liggande stapeldiagram för 

respektive fråga. För att förtydliga fråga sex och sju sammanställdes resultatet även i ett 

Venndiagram. Bryman (2011) tar upp att diagram tillhör de vanligaste sätten att beskriva 

kvantitativa data. Efter att diagrammen färdigställts och förts över i respektive Google drive 

dokument skrevs dokumenten ut. Därefter bearbetades dokumenten var för sig i syfte att 

besvara respektive forskningsfråga. Diagrammen analyserades och författarna skrev ner en 

sammanställning av vad diagrammen visade.  

De öppna frågorna samt de förtydligande kommentarerna i frågeformuläret bearbetades med 

hjälp av en tematisk analys. Bryman (2011) förespråkar en bearbetningsmetod som innebär att 

aktivt leta efter teman i empirin. Forskaren granskar och letar efter repetitioner, likheter och 

skillnader och annat teorirelaterat material utifrån syftet och forskningsfrågorna med studien. 

Empirin lästes först igenom en gång, andra gången empirin lästes igenom markerades 

återkommande teman, likheter och skillnader med en överstrykningspenna i syfte att besvara 

forskningsfrågorna med studien. Sammanställningen av diagrammen samt den tematiska 

analysen av de öppna frågorna kommer att presenteras i resultatet under följande rubriker: 

specialpedagogens arbetsuppgifter, pedagogers upplevelser av arbete med specialpedagogen 

samt pedagogers upplevda behov av specialpedagogens arbete i förskolan jämfört med på 

mellanstadiet.  

För att tolka och analysera den bearbetade empirin har vi använt Abbotts (1988) 

professionsteori och de begrepp som presenterats under teoretiska utgångspunkter, vilka är: 

jurisdiktion, formell arena, informell arena, division of expert labor samt workplace 
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assimilation. Begreppen informell arena och jurisdiktion har främst använts för att analysera 

resultatet gällande specialpedagogens arbetsuppgifter samt pedagogers upplevda behov av 

specialpedagogens arbete i förskolan jämfört med på mellanstadiet. Begreppen informell arena, 

formell arena, division of expert labor och workplace assimilation har främst använts för att 

analysera resultatet gällande pedagogers upplevelser av arbete med specialpedagogen. För att 

följa den röda tråden i arbetet kommer resultatanalysen att presenteras under samma rubriker 

som resultatet: specialpedagogens arbetsuppgifter, pedagogers upplevelser av arbete med 

specialpedagogen samt pedagogers upplevda behov av specialpedagogens arbete i förskolan 

jämfört med på mellanstadiet. 

4.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet  

Studien har utgått från både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. För att öka pålitligheten i 

studien har vi motiverat våra val genomgående. Enligt Bryman (2011) behöver forskaren skriva 

fram och motivera alla delar av forskningsprocessen genomgående i syfte att öka pålitligheten. 

Att skriva fram samtliga delar av forskningsprocessen ökar även möjligheten att studien ska 

kunna replikeras. Bryman (2011) belyser att en studies validitet kan ifrågasättas om studien inte 

kan replikeras.   

För att säkerställa frågeställningarna i frågeformuläret har en pilotstudie genomförts. Bryman 

(2011) belyser att en pilotstudie kan öka studiens reliabilitet och då öka mätningens pålitlighet. 

Samtliga respondenter har besvarat identiska frågeformulär vilket är en fördel vid användandet 

av denna metod. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan reliabiliteten öka i studien då samtliga 

respondenter har svarat på identiska frågeformulär. Om forskaren inte är medveten om hur 

frågorna ställs och oavsiktligen ställer ledande frågor kan detta påverka forskningens 

reliabilitet. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2014) att respondenterna svarat skriftligt kan 

stärka reliabiliteten för studien samtidigt som det även kan sänka reliabiliteten eftersom det inte 

ger respondenterna möjlighet att ställa frågor. Det i sin tur kan innebära att frågorna tolkas på 

olika sätt.  

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om huruvida undersökningen mätt vad som var avsetts 

att mäta. I detta fall var det pedagogers upplevelser av specialpedagogens arbete i förskolan och 

på mellanstadiet. För att besvara syftet och forskningsfrågorna har flera olika frågor formulerats 
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med fokus på pedagogernas upplevelser. Eftersom flera frågor i frågeformuläret berör 

pedagogers upplevelser av specialpedagogens arbete ökar det möjligheten för att 

forskningsfrågorna besvaras, vilket i sin tur kan ge studien högre validitet (Bryman, 2011). 

Flera av de slutna frågorna i frågeformuläret hade en kompletterande fråga där respondenterna 

kunde utveckla sina svar. Bryman (2011) tar upp att det både kan bidra till en ökad trovärdighet 

i studien men det kan även sänka trovärdigheten då forskarna inte kan ställa återkopplande 

följdfrågor till respondenterna eftersom deras svar är anonyma. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) yrkesetiska principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Genom 

hela studien har dessa krav beaktats. För att säkerhetsställa att alla berörda parter blev 

informerade delgavs de ett missivbrev via mejl (bilaga 2). I brevet informerades respondenterna 

om studien, studiens syfte, datainsamlingsmetod samt de forskningsetiska principerna som de 

även kunde ta del av via en länk. Vi var noga med att informera att deltagandet i studien var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst. I missivbrevet stod det att respondenterna var 

anonyma och att resultatet ej kommer att kunna kopplas till en enskild respondents svar. Vi 

tydliggjorde även att det insamlade materialet enbart skulle nyttjas för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Efter att examensarbetet blivit godkänt av examinatorn vid högskolan 

kommer allt insamlat material att raderas. Avslutningsvis informerade vi om att rapporten 

kommer att finnas sparad på canvas som är en säker plattform som garanterar att materialet inte 

kommer i obehöriga händer. 
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5. Resultat och analys 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers upplevelser av specialpedagogens 

uppdrag i förskolan och på mellanstadiet. Studien syftar även till att jämföra vad pedagogerna 

har för upplevelser av behovet av specialpedagogens arbete i de olika verksamheterna. Utifrån 

den insamlade empirin kommer resultatet inledas med en kort bakgrundsfakta följt av följande 

rubriker med anknytning till studiens forskningsfrågor: specialpedagogens arbetsuppgifter, 

pedagogers upplevelser av arbete med specialpedagogen samt pedagogers upplevda behov av 

specialpedagogens arbete i förskolan jämfört med på mellanstadiet. Därefter följer en 

resultatanalys och avslutningsvis skrivs studiens slutsatser fram. 

5.1 Resultat 

Studien är genomförd i en kommun i södra Sverige där 20 pedagoger i förskolan och 20 

pedagoger på mellanstadiet har deltagit. Pedagogerna från förskolan är utbildade förskollärare 

(65%, 13 st.), barnskötare (30%, 6 st.) och grundskollärare (5%, 1 st.). Pedagogerna från 

mellanstadiet är utbildade grundskollärare (80%, 16 st.), gymnasielärare men har kompletterat 

med ämnen som fokuserar på grundskolan (10%, 2 st.) samt ämneslärarutbildning (10%, 2 st.). 

5.1.1 Specialpedagogens arbetsuppgifter 

Figur 1 Cirkeldiagram som visar om pedagogerna i förskolan fått information om vad specialpedagogens uppdrag 

är. 
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Hälften av pedagogerna i förskolan upplever att de fått information angående vad 

specialpedagogens uppdrag är. I de förtydligande kommentarerna till fråga fem i 

frågeformuläret framkommer det att en pedagog vet vad specialpedagogens uppdrag innebär. I 

de resterande kommentarerna upplever pedagogerna att specialpedagogens uppdrag ser olika ut 

från specialpedagog till specialpedagog. En pedagog skriver: ”Vi har haft olika 

specialpedagoger anställda hos oss under denna tid och min upplevelse är att de inte har 

likvärdigt uppdrag utan de har arbetat på skilda sätt”. En annan pedagog uttrycker 

”Specialpedagogens uppdrag är inte tydligt”.   

Figur 2 Cirkeldiagram som visar om pedagogerna på mellanstadiet fått information om vad specialpedagogens 

uppdrag är. 

 

85% (17 st.) av pedagogerna på mellanstadiet upplever att de har fått information om vad 

specialpedagogens uppdrag är och 15% (3 st.) upplever att de inte fått information om vad 

specialpedagogens uppdrag är. I de förtydligande kommentarerna till fråga fem i 

frågeformuläret framkommer det delade uppfattningar angående om pedagogerna fått 

information angående vad specialpedagogens uppdrag är. En pedagog uttrycker: ”Aldrig sett 

typ en arbetsbeskrivning”. Ytterligare en pedagog skriver att personalen har fått information 

om specialpedagogens uppdrag men det stämmer inte överens med hur specialpedagogens 

arbete ser ut i praktiken.  
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Resultatet från den slutna frågan angående vilka arbetsuppgifter pedagogerna upplever att 

specialpedagogerna arbetar främst med i förskolan och på mellanstadiet skiljer sig åt. I 

förskolan upplever pedagogerna att specialpedagogen främst arbetar med att observera 

barngruppen vilket skiljer sig från pedagogerna på mellanstadiet som upplever att det är en 

arbetsuppgift specialpedagogen arbetar med mer sällan. I förskolan upplever pedagogerna även 

att specialpedagogen upprättar handlingsplaner i större utsträckning än vad pedagogerna på 

mellanstadiet anser att deras specialpedagoger gör. Resultatet visar också att pedagogerna på 

mellanstadiet upplever att specialpedagogen främst ägnar tid till undervisning enskilt och/eller 

i grupp vilket pedagogerna i förskolan anser att deras specialpedagog ägnar sig mer sällan åt.   

Tabellen nedan visar de fem arbetsuppgifter som pedagogerna upplever att specialpedagogen 

ägnar mest tid åt, i inbördes ordning. 

Figur 3 Tabell som visar pedagogernas upplevelser av vilka fem arbetsuppgifter specialpedagogen ägnar mest 

tid åt. 

Mellanstadiet Förskolan 

Utredning/Kartläggning Observation 

Undervisning i mindre grupp Handledning 

Delta i elevhälsoteam Upprätta handlingsplaner 

Undervisning av enskilda elever Utredning/Kartläggning 

Handledning Delta i elevhälsoteam 

 

I de förtydligande kommentarerna till fråga sex i frågeformuläret framkommer det från flera 

pedagoger i förskolan att de inte får någon återkoppling efter genomförda observationer. En 

pedagog skriver:  

 

Man kan efterlysa hjälp och stöd kring en specifik händelse. Och ibland när vi behöver hjälp att utveckla strategier 

för att kunna stötta barnet på ett bra sätt så har specialpedagogen inte fokuserat på det vi bett om utan observerat 

andra barn. 
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Pedagogerna på mellanstadiet uttrycker att specialpedagogen arbetar med alla arbetsuppgifter 

olika mycket. Vad specialpedagogen prioriterar beror på vad ledningen anser att 

specialpedagogen ska fokusera på vid de tillfället. En pedagog uttrycker även att ”Det är också 

tydligt att de har ägnat sig minst åt att undervisa elever enskilt eller i grupp”. 

I diagrammet nedan visas samtliga arbetsuppgifter som pedagogerna upplever att 

specialpedagogen arbetar med både i förskolan och på mellanstadiet.  

Figur 4 Liggande stapeldiagram som visar vilka arbetsuppgifter pedagogerna upplever att specialpedagogen 

ägnar mest tid till.  

 

I motsats till föregående fråga som berörde vilka arbetsuppgifter pedagogerna upplever att 

specialpedagogen arbetar med fick pedagogerna även svara på en sluten fråga gällande vilka 

arbetsuppgifter de anser bör vara specialpedagogens viktigaste. Tabellen nedan visar de fem 

arbetsuppgifter som pedagogerna upplever bör vara specialpedagogens viktigaste, i inbördes 

ordning.  
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Figur 5 Tabell som visar pedagogernas upplevelser av vilka fem arbetsuppgifter som bör vara specialpedagogen 

viktigaste arbetsuppgifter.  

Mellanstadiet Förskolan 

Handledning Handledning 

Utredning/Kartläggning Observation 

Undervisning av enskilda elever Upprätta handlingsplaner 

Undervisning i mindre grupp Utredning/Kartläggning 

Utveckla lärmiljön  Kompetensutveckling av personal 

I de förtydligande kommentarerna till fråga sju i frågeformuläret uttrycker en av pedagogerna i 

förskolan att observera, upprätta handlingsplaner, utredningar och kartläggningar bör vara 

specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter. Vidare skriver pedagogen att just de uppgifterna 

kräver kunskap som förskollärare inte får via högskolan. De förtydligande kommentarerna visar 

även att specialpedagogens arbetsuppgifter går till budgetmöte och ledningsmöte vilket innebär 

mindre fokus på hjälp i barngruppen. Pedagogerna på mellanstadiet uttrycker flera olika 

arbetsuppgifter som de anser att specialpedagogen bör arbeta med i de förtydligande 

kommentarerna. En pedagog upplever att “Handledning bör vara en arbetsuppgift som 

specialpedagogen fokuserar ännu mer på”. En annan pedagog uttrycker: “Att observera, göra 

utredningar och kartläggningar, undervisa elever med kunskapssvårigheter, upprätta 

åtgärdsprogram, kompetensutveckla personal samt delta i elevhälsoteamet är det 

specialpedagogen bör arbeta med”. Ytterligare en pedagog upplever att specialpedagogen bör 

stötta lärarna vid kartläggningar men anser att handledning inte bör vara något som 

specialpedagogen ägnar mer tid åt. Pedagogen uttrycker: “Specialpedagogen bör underlätta det 

administrativa vid utredningar hellre än att ha en handledande funktion”.  

I diagrammet nedan visas samtliga arbetsuppgifter som pedagogerna upplever bör vara 

specialpedagogens viktigaste både i förskolan och på mellanstadiet. 
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Figur 6 Liggande stapeldiagram som visar vilka arbetsuppgifter pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet 

upplever bör vara specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter.

 

Likheter och skillnader i pedagogernas svar angående vilka arbetsuppgifter som 

specialpedagogen arbetar mest med respektive vilka arbetsuppgifter som pedagogerna upplever 

som viktigast har sammanställts i ett Venndiagram nedan.  

Figur 7 Venndiagram som visar pedagogernas upplevelser av vilka arbetsuppgifter specialpedagogen ägnar mest 

tid åt samt vilka arbetsuppgifter som bör vara specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter.  
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Diagrammet visar att pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen ägnar sig åt 

undervisning både av enskilda elever och i grupp vilket även pedagogerna upplever att 

specialpedagogerna bör göra. Pedagogerna på mellanstadiet upplever även att utveckla 

lärmiljön bör vara en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Vidare i diagrammet synliggörs det att 

pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogen främst ägnar sig åt observation samt att 

upprätta handlingsplaner vilket även pedagogerna upplever att specialpedagogen bör göra. 

Pedagogerna upplever även att kompetensutveckla personal bör vara en av de viktigaste 

arbetsuppgifterna. Venndiagrammet visar även att både pedagogerna i förskolan och på 

mellanstadiet upplever att specialpedagogen ägnar främst tid till handledning, kartläggning, 

utredning samt delta i elevhälsoteam. Dock upplever pedagogerna inte att arbetsuppgiften delta 

i elevhälsoteam bör vara en av de viktigaste arbetsuppgifterna för specialpedagogen. 

5.1.2 Pedagogers upplevelser av arbete med specialpedagogen 

Pedagogernas upplevelser av arbetet tillsammans med specialpedagoger i förskolan beskrivs 

främst som stressade, bristande samt att det är lång väntan innan specialpedagogerna besöker 

förskolorna. Därav anser pedagogerna att det bör anställas fler specialpedagoger. Andra 

upplevelser som framkommer är att specialpedagogen genomför observationer på förskolan, 

därefter delar specialpedagogen med sig av sina iakttagelser och en handlingsplan skrivs. Några 

pedagoger skriver fram att de har positiva upplevelser av arbetet med de nuvarande 

specialpedagogerna som prioriterar att göra verksamhetsbesök, sitter med på planeringar, 

samtal med vårdnadshavare samt vid möten med habiliteringen. En pedagog skriver att vid ett 

samtal med vårdnadshavare och “När ordet specialpedagog kommer på tal, upplevs det som ett 

negativt ord. Av den orsak att vårdnadshavaren blir upprörd, ledsen eller orolig att det är något 

fel med deras barn”.  

Pedagogerna på mellanstadiet upplever arbetet tillsammans med specialpedagogen både som 

“Ett gott samarbete” samt “Mycket bränder som ska släckas. Det är en väldigt splittrad roll”. 

Pedagogerna som upplever ett gott samarbete uttrycker att specialpedagogen finns tillgänglig, 

prioriterar handledning tillsammans med pedagogerna, att specialpedagogen ger tips och idéer 

om hur de ska utveckla undervisningen och utvecklar lärandemiljön. Ytterligare en pedagog 

skriver om ett bra samarbete genom elevhälsoteamet där specialpedagogen deltagit. 

Pedagogerna på mellanstadiet upplever även att specialpedagogen helst vill arbeta med 
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handledning och utredning. En pedagog skriver att specialpedagogen inte arbetar mycket med 

eleverna. “Det gillar inte jag, vi lärare efterlyser ofta en specialpedagog som vill vara delaktig 

och stötta praktiskt och inte bara teoretiskt”. En annan pedagog skriver “Specialpedagoger vill 

inte jättegärna arbeta med enskilda elever eller elevgrupper utan specialpedagogen trivs med 

att komma med goda råd till oss lärare”. Pedagogerna uttrycker att de önskar att 

specialpedagoger arbetar i klassrummet och att lärarna kan använda specialpedagogen 

tillsammans med eleverna.  

Majoriteten av pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogen gör skillnad i 

verksamheten genom att finnas tillgänglig för pedagogerna och ger tips och idéer angående 

arbetssätt och bemötande. Specialpedagogen ses som ett par extra ögon eller som en pedagog 

uttrycker, “Ett extra stödben och hjälp när jag själv inte finner fler vägar att gå för att finna en 

förbättring”. Tre av pedagogerna uttrycker att de inte upplever att specialpedagogen gör någon 

skillnad, en pedagog uttrycker att det är svårt att se en skillnad eller effekt av arbetet 

specialpedagogen gör. Det går även lång tid mellan de gånger som specialpedagogen är ute i 

verksamheterna och därför upplever pedagogerna inte att de ser någon skillnad. 

Hälften av pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen gör skillnad i 

verksamheten genom att vara en avlastning för lärarna. Specialpedagogen tar enligt en pedagog 

“Små grupper och enskilda elever som behöver extra stöttning”. Pedagogerna uttrycker också 

att specialpedagogen avlastar dem i deras arbete genom att undervisa enskilda elever eller 

grupper. En pedagog uttrycker att “Specialpedagogen avlastar oss genom att ha möjlighet att 

sitta enskilt med en elev hur som helst”. Specialpedagogen ses även som en resurs som kan 

hjälpa till med undervisningen. Andra hälften av pedagogerna på mellanstadiet upplever att 

specialpedagogen gör skillnad genom att observera, handleda och utveckla undervisningen. 

Pedagogerna upplever att specialpedagogen har en spetskompetens som ger energi när 

pedagogerna känner sig frustrerade över situationer. En pedagog skriver att “Specialpedagogen 

är spindeln i nätet i vår byggnad” och en annan pedagog skriver att “Skolan funkar inte längre 

med en ensam lärare. Det behövs flera samverkande vuxna som stöttar med olika kompetenser”. 

I frågeformuläret fick pedagogerna svara på en sluten fråga: Vilka av specialpedagogens 

arbetsuppgifter anser du att du kan göra lika bra? I diagrammet nedan visas resultatet. 
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Figur 8 Liggande stapeldiagram som visar pedagogernas upplevelser av vilka arbetsuppgifter de anser att de kan 

göra lika bra som specialpedagogen. 

 

I de förtydligande kommentarerna till fråga tolv i frågeformuläret framkommer de att flera av 

pedagogerna i förskolan anser att de kan göra flera av specialpedagogens arbetsuppgifter själva. 

En pedagog uttrycker:  

 

Det blir en bekräftelse och stöttning som ger en stor trygghet för oss att ha en specialpedagog med i arbetet. Det 

blir också en person som kommer utifrån och kan se på saker med andra ögon och inte står i den nära relationen 

med familjer som vi har.  

 

Vidare i de förtydligande kommentarerna till fråga tolv i frågeformuläret framkommer det att 

samtal med vårdnadshavare framför allt är en arbetsuppgift som pedagogerna i förskolan anser 

att de kan göra lika bra som specialpedagogen eftersom de träffar vårdnadshavarna dagligen. 

En pedagog kommenterar: ”Har inte upplevt att vår specialpedagog gör något för oss som inte 

vi själva hade kunnat”. I de förtydligande kommentarerna framkommer det att observation, 

samtal med vårdnadshavare och skriva åtgärdsprogram är arbetsuppgifter som pedagoger på 

mellanstadiet kan göra lika bra som specialpedagogen. En pedagog uttrycker att ”Det finns 

kanske saker jag kunde gjort lika bra men det måste vara bättre att ha en fullt utbildad 

specialpedagog som utför uppgifterna”. 
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5.1.3 Pedagogers upplevda behov av specialpedagogens arbete i förskolan 

jämfört med på mellanstadiet 

Figur 9 Cirkeldiagram som visar om pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogen finns tillgänglig vid 

behov.  

 

60% (12 st.) av pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogen finns tillgänglig vid 

behov medan 40% (8 st.) av pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogen inte finns 

tillgänglig vid behov. I de förtydligande kommentarerna till fråga fyra i frågeformuläret 

uttrycker flertalet pedagoger att specialpedagogen ansvarar för flera förskolor, för stora 

områden och därmed upplever pedagogerna det svårt att kontakta specialpedagogen vid behov. 

De uttrycker även att det tar tid innan specialpedagogen besöker förskolorna. 
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Figur 10 Cirkeldiagram som visar om pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen finns 

tillgänglig vid behov. 

 

90% (18 st.) av pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen finns tillgänglig 

vid behov och 10% (2 st.) av pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen inte 

finns tillgänglig vid behov. I majoriteten av de förtydligande kommentarerna till fråga fyra i 

frågeformuläret framkommer det att pedagogerna upplever att specialpedagogen finns 

tillgänglig och de upplever ett gott samarbete med specialpedagogen. En pedagog uttrycker att 

”Specialpedagogen finns tillgänglig för det mesta”. Resultatet visar även att “Specialpedagogen 

finns tillgänglig för rådgivning men inte för konkret arbete med elever som har inlärnings- eller 

andra svårigheter” som en pedagog uttrycker. I ett fall har specialpedagogen varit 

långtidssjukskriven och ingen ersättare är tillsatt skriver en pedagog. En pedagog uttrycker att 

de inte haft någon specialpedagog anställd på skolan utan de har lånat in en specialpedagog vid 

behov från elevhälsan. 

Vidare i resultatet framkommer det att både pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet 

upplever att de främst är i behov av specialpedagogiska insatser när de, som en pedagog 

uttrycker, “Kör fast med enstaka elever”. Det kan även vara när pedagogen upplever ett 

avvikande beteende hos barnet eller om eleverna har svårt att anpassa sig. Tre av pedagogerna 

i förskolan uttrycker att specialpedagogiska insatser behövs “När den vanliga pedagogiken inte 

räcker till för alla barn på förskolan”, “När jag som pedagog inte räcker till och behöver stöd 

och redskap för att gå vidare” och “När våra insatser inte räcker till att främja varje barns 
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utveckling och lärande”. En pedagog från mellanstadiet uttrycker i likhet med flera pedagoger 

i förskolan att de är i behov av specialpedagogiska insatser “När de inte når fram till eleven i 

klassrummet”. Både pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet upplever också behov av 

specialpedagogiska insatser för att utveckla lärmiljön. Pedagogerna önskar att detta sker genom 

observationer, handledning, anpassning av material samt att specialpedagogen skapar bildstöd 

till pedagogerna. Resultatet visar även att pedagogerna både i förskolan och på mellanstadiet 

upplever behov av specialpedagogiska insatser gällande kartläggning, utredning samt 

åtgärdsprogram. Skillnader som framkommer gällande när specialpedagogiska insatser behövs 

är att pedagogerna i förskolan ser behov av insatser vid konflikthantering samt vid möten med 

vårdnadshavare. Pedagogerna på mellanstadiet uttrycker behov av insatser för att utveckla 

stödmallar.  

I resultatet framkommer det behov av att specialpedagogens arbete utvecklas. Både 

pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet upplever att specialpedagogens uppdrag behöver 

förtydligas, pedagogerna önskar mer kompetensutveckling från specialpedagogen gällande 

metoder och arbetssätt samt upplever att det behöver anställas fler specialpedagoger. Resultatet 

visar en skillnad gällande vad pedagogerna ser för behov av utveckling i specialpedagogens 

arbete. Pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogens arbete behöver utvecklas 

gällande att befinna sig mer i klassrummet vilket flera pedagoger skriver fram: “Jag önskar att 

specialpedagogen skulle arbeta mer med elever” samt “Att det ska finnas mer tid för enskild 

undervisning”. Även pedagogerna i förskolan önskar att specialpedagogen är mer närvarande 

ute i verksamheterna men skillnaden som framkommer är att pedagogerna ser ett behov av att 

specialpedagogen fokuserar på hela barngruppen. 

5.2 Analys  

Resultatet av pedagogernas upplevelser av specialpedagogens arbete i förskolan och på 

mellanstadiet kommer att analyseras utifrån Abbotts (1988) professionsteori. 

5.2.1 Specialpedagogens arbetsuppgifter  

Resultatet visar att hälften av pedagogerna i förskolan inte upplever att de fått information 

angående vad specialpedagogens uppdrag innebär. Pedagogerna i förskolan upplever att 

specialpedagogens uppdrag är otydligt samt att uppdraget ser olika ut från specialpedagog till 
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specialpedagog. Detta resultat kan tolkas med hjälp av Abbotts (1988) informella arena som 

berör att en professions arbetsuppgifter samt arbetsbeskrivning kan skilja sig åt från en 

arbetsplats till en annan. Att specialpedagogens uppdrag kan se olika ut på olika arbetsplatser 

kan skapa en otydlighet för pedagogerna vilket resultatet visar. På mellanstadiet upplever 85% 

(17 st.) av pedagogerna att de blivit informerade om vad specialpedagogens uppdrag är men i 

de förtydligande kommentarerna framkommer det att en pedagog ”Aldrig sett typ en 

arbetsbeskrivning” samt att en pedagog har fått information om specialpedagogens uppdrag 

men upplever att det inte stämmer överens med hur specialpedagogen arbetar i praktiken. Detta 

resultat kan enligt Abbott (1988) påverka specialpedagogyrkets jurisdiktion eftersom resultatet 

visar en otydlighet gällande arbetsbeskrivningen och professionens arbete.  

I resultatet framkommer det att specialpedagogens arbetsuppgifter varierar i förskolan jämfört 

med på mellanstadiet. I förskolan upplever pedagogerna att specialpedagogen främst ägnar sig 

åt att observera barngruppen, handledning samt att upprätta handlingsplaner. Pedagogerna i 

förskolan upplever till stor del att de arbetsuppgifter specialpedagogen arbetar med är de 

arbetsuppgifter som pedagogerna även upplever att specialpedagogen bör arbeta med. En 

pedagog uttrycker att observera, handleda samt upprätta handlingsplaner kräver kunskap som 

förskollärare inte får via högskolan. Resultatet angående specialpedagogens kunskaper kan 

förstås utifrån Abbotts (1988) professionsteori som belyser att professioner som kräver 

yrkeslegitimation har full jurisdiktion. Den kunskapsbas som en yrkesgrupp besitter är 

betydelsefull och leder till legitimitet samt sätter gränser mot andra professioner. Att 

pedagogerna upplever att specialpedagogen besitter betydelsefull kunskap som pedagogerna i 

förskolan inte fått till sig via sin utbildning kan tolkas som en gräns mot de olika 

professionerna.  

Specialpedagoger på mellanstadiet arbetar främst med undervisning, kartläggning, utredningar 

samt deltar i elevhälsoteam enligt frågan angående vilka arbetsuppgifter specialpedagogen 

ägnar sig mest åt. I de förtydligande kommentarerna upplever en pedagog att ”Det är också 

tydligt att de har ägnat sig minst åt att undervisa elever enskilt eller i grupp”. Det framkommer 

även att pedagogerna upplever att specialpedagogen arbetar med samtliga arbetsuppgifter olika 

mycket beroende på vad specialpedagogen och ledningen fokuserar på just nu. I pedagogernas 

upplevelser av vilka arbetsuppgifter specialpedagogen bör arbeta med framkommer det att 

pedagogerna på mellanstadiet likt pedagogerna i förskolan upplever att handledning bör vara 
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en viktig arbetsuppgift. Dock framkommer det i de förtydligande kommentarerna att en 

pedagog upplever att specialpedagogen bör ägna sig mer åt att stötta lärarna i det administrativa 

arbetet än att handleda. Att delta i elevhälsoteamet är inte en arbetsuppgift som pedagogerna på 

mellanstadiet upplever att specialpedagogen bör göra. Bristen på tydlighet gällande vad 

specialpedagogens uppdrag egentligen innebär kan enligt Abbott (1988) leda till 

jurisdiktionskonflikter där specialpedagogen kan bli tvungen att försvara sin professionella 

domän. Om det inte är vedertaget vad yrkesgruppers arbete innebär är det svårt att uppnå 

jurisdiktion. Resultatet visar en konflikt gällande vilka arbetsuppgifter specialpedagogen 

arbetar med jämfört med vad pedagogerna upplever bör vara specialpedagogens viktigaste 

arbetsuppgifter. 

5.2.2 Pedagogers upplevelser av arbete med specialpedagogen  

Pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet upplever arbetet med specialpedagogen både som 

bristande samt som ett bra samarbete. En pedagog i förskolan skriver om en upplevelse från ett 

samtal med vårdnadshavare som upplevde det negativt när ordet specialpedagog kom på tal. 

Vårdnadshavaren blev orolig att det var något fel på deras barn. Enligt Abbott (1988) kan detta 

tolkas med hjälp av den formella arenan som innebär den bild samhället förmedlar av ett yrke 

utifrån lagar och legitimitet. Det handlar även om den bild som media och den allmänna 

opinionen förmedlar. Vidare visar resultatet att pedagogerna på mellanstadiet upplever att 

specialpedagogen främst vill arbeta med handledning och inte med eleverna vilket lärarna 

uttrycker en önskan om. Pedagogerna önskar stöttning i klassrummet och tillsammans med 

eleverna. Abbott (1988) belyser även att om professionens arbetsuppgifter är otydliga kan det 

skapa en osäkerhet för professionerna runtomkring. Resultatet visar att pedagogernas önskan 

om att specialpedagogen ska vara med i klassrummet inte stämmer överens med 

specialpedagogens arbete vilket kan förstås som att specialpedagogens arbetsuppgifter är 

otydliga för professionerna runtomkring. Eftersom denna otydlighet visar sig är det inte helt 

osannolikt att uppdraget även är otydligt för vårdnadshavare. 

Pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogen gör skillnad genom att finnas tillgänglig 

för pedagogerna. Specialpedagogen ses som ett par extra ögon samt ett extra stödben som kan 

hjälpa pedagogerna att finna nya vägar. Likt detta upplever pedagogerna på mellanstadiet att 

specialpedagogen besitter en spetskompetens som kan stötta pedagogerna när de känner sig 



43 

 

frustrerade. Specialpedagogen ses även som spindeln i nätet. En pedagog uttrycker också att 

det behövs fler samverkande vuxna med olika kompetenser. Division of expert labor beskrivs 

av Abbott (1988) som att yrkesgrupper är beroende av varandra vilket resultatet kan tolkas 

utifrån. Pedagogerna ser specialpedagogen som en profession med extra ögon, ett stödben, som 

spindeln i nätet samt som en profession att samverka med. 

Resultatet visar att specialpedagogen uppfattas som viktig i studien, men alla arbetsuppgifter 

anses inte lika viktiga att utföras av en specialpedagog. Det framkommer att både pedagogerna 

i förskolan och på mellanstadiet anser att det finns arbetsuppgifter som de själva kan göra lika 

bra som specialpedagogen. Detta kan leda till konflikter mellan professionerna gällande vem 

som ska göra vad. Abbott (1988) belyser, är det inte uttalat vilken profession som ska göra vilka 

arbetsuppgifter kan det leda till konkurrens mellan professionerna. Vidare kan resultatet tolkas 

utifrån den informella arenan (Abbott, 1988) som utifrån resultatet berör arbetsplatsen. Baserat 

på pedagogernas upplevelser har inte arbetsplatsen lyckats tydliggöra den specialpedagogiska 

professionens uppdrag vilket kan vara en bidragande orsak till att konflikter mellan professioner 

kan uppstå. Abbott (1988) belyser även att ibland kan det rent praktiskt på en arbetsplats vara 

så att någon utan formell behörighet behöver utföra en arbetsuppgift vilket benämns som 

workplace assimilation. Resultatet visar att pedagogerna upplever att de kan utföra en del 

arbetsuppgifter själva men resultatet visar även, i motsats till detta att pedagogerna upplever 

det som en stöttning att ha med specialpedagogen i arbetet. 

5.2.3 Pedagogers upplevda behov av specialpedagogens arbete i förskolan 

jämfört med på mellanstadiet  

Majoriteten av pedagogerna i förskolan och 90% (18 st.) av pedagogerna på mellanstadiet 

upplever att specialpedagogen finns tillgänglig vid behov samtidigt som det framkommer i de 

förtydligande kommentarerna att det tar lång tid innan specialpedagogen besöker förskolorna 

samt att specialpedagogen ansvarar för flera förskolor. På mellanstadiet upplever pedagogerna 

att specialpedagogen finns tillgänglig vid behov främst vid handledning. Emellertid önskar 

pedagogerna att specialpedagogen hade arbetat mer direkt med elever som har svårigheter. 

Utifrån Abbotts (1988) informella arena som berör arbetsplatsen, arbetsfördelningen och 

arbetsbeskrivningen kan resultatet förstås som att specialpedagogens arbetsbelastning inte är 

optimal eftersom pedagogerna upplever att det tar lång tid innan specialpedagogen besöker 
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verksamheten. Att pedagogerna upplever att specialpedagogen finns tillgänglig för en 

arbetsuppgift men inte för en annan tydliggör att det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning som 

pedagogerna fått ta del av.   

Resultatet visar både likheter och skillnader gällande när pedagogerna upplever behov av 

specialpedagogiska insatser. Både pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet upplever 

behov av specialpedagogiska insatser när pedagoger upplever avvikande beteende hos barnet 

eller om eleverna har svårt att anpassa sig. De upplever även behov av specialpedagogiska 

insatser gällande att utveckla lärmiljön, kartläggning, utredning och åtgärdsprogram. De 

skillnader som framkommer är att pedagogerna i förskolan önskar stöd vid konflikthantering 

och samtal med vårdnadshavare medan pedagogerna på mellanstadiet upplever ett behov av att 

specialpedagogen utvecklar stödmallar. Resultat kan återigen tolkas utifrån Abbotts (1988) 

informella arena som belyser att arbetsbeskrivningen och arbetsfördelningen kan skilja sig åt 

från en arbetsplats till en annan vilket pedagogernas upplevelser påvisar.  

Det framkommer även att pedagogerna i både förskolan och på mellanstadiet upplever ett behov 

av att specialpedagogens arbete utvecklas vilket indikerar på att det finns behov som ännu inte 

är uppfyllda. När pedagogerna i både förskolan och på mellanstadiet inte har en tydlig bild över 

vilka arbetsuppgifter som tillhör professionen är det svårt att veta vad pedagogerna kan få för 

stöd av specialpedagogen. Det kan även uppstå svårigheter för specialpedagogen att bemöta 

pedagogernas behov. Abbott (1988) tar upp, är det inte vedertaget vad yrkesgruppers arbete går 

ut på är det svårt att uppnå jurisdiktion, vilket det kan antas att det är för specialpedagogen 

utifrån studiens resultat. 

5.3 Sammanfattande slutsatser  

Studiens syfte är dels att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter pedagogerna i förskolan 

och på mellanstadiet anser att specialpedagogen har utifrån en kommun. Studien syftar även till 

att jämföra vad pedagogerna har för upplevelser av behovet av specialpedagogens arbete i de 

olika verksamheterna. Här följer en sammanfattning av vad resultatet visade.  

Pedagogerna upplever att specialpedagogens arbetsuppgifter är otydliga och varierar. Hälften 

av pedagogerna i förskolan har inte fått information angående vad specialpedagogens arbete 

innebär medan de flesta pedagogerna på mellanstadiet har fått information om vad 
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specialpedagogens arbete innebär. Dock framkom det att specialpedagogens arbete inte 

stämmer överens med arbetsbeskrivningen. I förskolan upplever pedagogerna att 

specialpedagogen främst ägnar sig åt att genomföra observationer, handledning samt att 

upprätta handlingsplaner. På mellanstadiet arbetar specialpedagogen främst med att undervisa 

elever, kartläggningar, utredningar samt delta i elevhälsoteam. Det framkommer även att 

specialpedagogen på mellanstadiet arbetar med samtliga arbetsuppgifter olika mycket beroende 

på vad ledningen fokuserar på just nu. 

Både pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet upplever arbetet med specialpedagogen som 

bristande samt som ett bra samarbete. Pedagogerna i förskolan beskriver arbetet som stressande 

samt en lång väntan innan specialpedagogen besöker verksamheten. Pedagogerna på 

mellanstadiet upplever både ett bra samarbete samt att det är mycket bränder som ska släckas. 

De ser även specialpedagogen som en tillgång när de själva upplever att de inte kan möta 

samtliga elever i klassrummet. Pedagogerna upplever att det finns arbetsuppgifter som de själva 

anser de kan göra lika bra som specialpedagogen. I förskolan upplever de att samtal med 

vårdnadshavarna är en arbetsuppgift som pedagogerna upplever sig kunna göra. På 

mellanstadiet framkommer fler arbetsuppgifter som pedagogerna upplever att de själva kan 

göra. Observera, skriva åtgärdsprogram samt samtala med vårdnadshavarna likt pedagogerna i 

förskolan. Samtidigt som pedagogerna upplever att de kan göra en del arbetsuppgifter själva 

visar resultatet även att pedagogerna ser specialpedagogen som spindeln i nätet samt som en 

spetskompetens som kan stötta pedagogerna. 

Resultatet visar både likheter och skillnader gällande specialpedagogens tillgänglighet vid 

behov samt när pedagogerna upplever behov av specialpedagogiska insatser. Samtliga 

pedagoger upplever ett behov av specialpedagogiska insatser. Dock visar resultatet att 

pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen finns tillgänglig vid behov i större 

utsträckning än pedagogerna i förskolan. Pedagogerna i förskolan upplever även att det tar lång 

tid innan specialpedagogen besöker verksamheten då specialpedagogen ansvarar för flera 

förskolor. Pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen finns tillgänglig vid 

behov men inte för de arbetsuppgifter som de främst vill ha stöttning i. Både pedagogerna i 

förskolan och på mellanstadiet ser ett behov av utveckling i specialpedagogens arbete vilket 

indikerar på att det finns ett behov hos pedagogerna gällande specialpedagogiskt stöd som inte 

är uppfyllt. 
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6. Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion och avslutas med 

studiens implikationer, förslag på fortsatt forskning samt slutord.  

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte har dels varit att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter pedagogerna i 

förskolan och på mellanstadiet anser att specialpedagogen har utifrån en kommun. Studien har 

även syftat till att jämföra pedagogernas upplevelse av behovet av specialpedagogens arbete i 

de olika verksamheterna. I studien valde vi att använda oss av flermetodsforskning där vi 

kombinerade enkät och skriftlig intervju och skapade ett digitalt frågeformulär med både öppna 

och slutna frågor. Därav använde vi oss av både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Bryman 

(2011) tar upp att flermetodsforskning är en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

ansatser med syfte att stärka varandra men poängterar även att det inte behöver betyda att det 

stärker resultatet. Bryman (2011) skriver vidare att forskare ibland kan uppleva svårigheter att 

integrera resultaten med varandra, men om det lyckas kan det bidra till en ökad förståelse 

jämfört med om enbart en metod använts.  

Ett målstyrt urval för studien upplever vi som ett bra val då vår studie syftat till att ta del av 

pedagogernas upplevelser i förskolan och på mellanstadiet. Bryman (2011) styrker att 

målstyrda urval handlar om att välja ut empiri som är relevant för studiens syfte. Men vi vill 

även lyfta fram en kritisk aspekt med urvalet som kan ha påverkat studiens resultat vilket är 

pedagogernas utbildning. Vi efterfrågade pedagoger som arbetade i både förskolan och 

mellanstadiet men ingen specifik utbildning. Detta innebar att pedagogerna som deltog i studien 

hade olika utbildningar. I förskolan hade 35% annan utbildning än en förskollärarutbildning 

och på mellanstadiet hade 20% en annan utbildning än en grundskollärarutbildning. Detta kan 

vara en aspekt som påverkat resultatet då både förskollärare och grundskollärare har en 

yrkesexamen.  

Ett digitalt formulär var ett effektivt och passande val av metod då vi önskade att nå ut till 

pedagoger både i förskolan och på mellanstadiet. Det innebar att vi kunde nå pedagoger utanför 

vårt kontaktnät samt skicka formuläret digitalt med hänsyn tagen till rådande pandemi. Bryman 

(2011) belyser både att ett digitalt frågeformulär kan nå ut till fler respondenter vilket möjliggör 
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att få en större bredd i svaren samt att ett skriftligt frågeformulär är strukturerat och ser likadant 

ut för samtliga respondenter. En nackdel med valet av metod har varit att vi inte haft möjlighet 

att ändra frågorna när frågeformuläret var utskickat, att pedagogerna inte kunnat ställa frågor 

ifall det funnits oklarheter samt att vi inte har kunnat ställa följdfrågor. Detta belyser Bryman 

(2011) som nackdelar och tar även upp att det finns en större risk för bortfall. En orsak till att 

inte fler pedagoger deltog i studien kan enligt våra upplevelser bero på att det ofta skickas ut 

flertalet enkäter varje termin som pedagogerna både i förskolan och på mellanstadiet förväntas 

besvara. Bryman (2011) tar även upp att det krävs en högre motivation hos respondenterna när 

enkäten ska besvaras digitalt.  

Frågeformuläret bestod av både öppna och slutna frågor. Detta val baserades på att vi i studien 

även önskade ta del av pedagogernas upplevelser av specialpedagogens arbete. Bryman (2011) 

belyser både för- och nackdelar med öppna frågor. Fördelar är att respondenten kan svara med 

egna ord, vilket lämnar utrymme för oförutsedda svar och frågorna leder inte respondenternas 

tankar i en viss riktning. Nackdelar med öppna frågor är att svaren behöver kodas vilket tar tid 

samt att öppna frågor kräver mer av respondenterna vilket kan innebära ett större bortfall. Slutna 

frågor användes i syfte att ta del av pedagogernas upplevelser av specialpedagogens uppdrag 

samt specialpedagogens arbetsuppgifter. De slutna frågorna ställdes även för att kunna jämföra 

pedagogernas upplevelser i förskolan och på mellanstadiet. Bryman (2011) skriver även om 

för- och nackdelar med slutna frågor, fördelar är att det är lätt att bearbeta svaren samt att det 

ökar jämförbarheten i svaren. Nackdelar är att det kan irritera respondenterna om det inte finns 

ett alternativ som passar samt att det kan vara svårt att få uttömmande svar. I studien 

genomfördes en pilotstudie i syfte att säkerställa frågornas kvalitet (Bryman, 2011) där det 

framkom synpunkter bland annat gällande fråga sex och sju i frågeformuläret (bilaga 1). Vi 

valde att konstruera om frågorna så att pedagogerna enbart skulle rangordna tre arbetsuppgifter 

i stället för samtliga arbetsuppgifter. Detta ställningstagande kan ha påverkat studiens resultat 

då det fanns 16 svarsalternativ att välja bland. Nu visar resultatet enbart pedagogernas 

upplevelser av de tre arbetsuppgifterna som specialpedagogen främst arbetar med respektive 

bör arbeta med. Det finns en möjlighet att pedagogerna upplever att specialpedagogen främst 

arbetar med samt bör arbeta med fler arbetsuppgifter än tre. Men vårt val av att enbart rangordna 

tre arbetsuppgifter baserades på att det i pilotstudien framkom att fråga sex och sju upplevdes 

som tunga att ta sig igenom.  
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Om vi hade valt intervju som metod hade pedagogernas svar kunnat bli utförligare och vi hade 

haft möjlighet att ställa följdfrågor men urvalets antal hade påverkats eftersom vi inte hade haft 

möjlighet att intervjua 40 pedagoger då det är en tidskrävande metod. Bryman (2011) skriver 

att det är ett tidskrävande arbete att genomföra intervjuer. Vid intervju som metod hade vi även 

kunnat ställa följdfrågor vilket Bryman (2011) belyser som en fördel vid intervju som metod. 

Eftersom vi ville bidra med kunskap om pedagogers upplevelser av specialpedagogens arbete 

var inte observation som metod ett alternativ för denna studie. Observationer hade möjligtvis 

kunnat vara ett komplement i studien för att jämföra pedagogernas upplevelser med hur 

specialpedagogen faktiskt arbetar.  

Eftersom det är en mindre studie som har genomförts i en kommun där 40 pedagoger har 

deltagit kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån studiens resultat utan resultatet gäller 

utifrån den undersökta kommunen. Bryman (2011) skriver att det kan vara lätt att tro att en 

studiens resultat kan tillämpas på en större population men det är viktigt att ta i beaktande att 

resultatet gäller där studien är genomförd. Då tidigare forskning och studiens resultat visar att 

specialpedagogens uppdrag är otydligt samt kan se olika ut från en specialpedagog till en annan 

visar det på ytterligare svårigheter att generalisera studiens resultat. Vi ser studien som ett 

kunskapsbidrag som lyfter 40 pedagogers upplevelser av specialpedagogens uppdrag i 

förskolan och på mellanstadiet. 

Då vi båda är verksamma inom förskolan och mellanstadiet har det varit viktigt att ha i åtanke 

att vi som skribenter har en förförståelse och förkunskap som kan ha påverkat hur vi tolkar 

studiens empiri. Bryman (2011) tar upp att forskare behöver vara transparenta gällande 

redovisning av hur studien har gått till väga. Genom studien har vi eftersträvat ett 

förhållningssätt som kännetecknas av objektivitet och transparens. Vi har båda varit delaktiga i 

studiens alla steg, läst, tolkat och diskuterat den insamlade empirin för att i möjligaste mån 

bibehålla objektivitet och transparens. 

Sammanfattningsvis är vi nöjda med valet av metod. 40 pedagoger har besvarat vårt digitala 

frågeformulär från förskolan och mellanstadiet i en kommun i södra Sverige vilket har givit oss 

svar på syftet och samtliga forskningsfrågor med studien. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att specialpedagogens arbetsuppgifter ser olika ut beroende på vilka 

direktiv rektorn ger. Magnússon och Göransson (2019) belyser att det är rektorn som beslutar 

angående specialpedagogens uppdrag vilket förutsätter att rektorn är väl insatt i vad uppdraget 

innebär. Om rektorn inte har en tydlig bild över vad specialpedagogens arbete innebär skapar 

det svårigheter för pedagogerna i verksamheterna att få en tydlighet över specialpedagogens 

uppdrag vilket resultatet för denna studie visar. Pedagogerna upplever att specialpedagogens 

arbete är otydligt och varierar. Även Berglund m.fl. (2007) och Magnússon och Göransson 

(2019) skriver att uppdraget är komplext och ser olika ut. Är inte uppdraget tydligt finns en risk 

att specialpedagogen tilldelas arbetsuppgifter som inte tillhör professionens jurisdiktion. 

I likhet med Göransson m.fl. (2015) och Mihajlovic (2020) upplever pedagogerna på 

mellanstadiet att specialpedagogen bör arbeta med att undervisa elever. Enligt pedagogerna i 

förskolan arbetar specialpedagogen främst med att genomföra observationer, handledning samt 

att upprätta handlingsplaner. Pedagogerna i förskolan upplever inte att undervisning av enskilda 

barn är en arbetsuppgift som specialpedagogen ska ägna sig åt. Detta stämmer överens med 

Gäreskog och Lindqvists (2020) och von Ahlefeld Nissers (2014) resultat som inte heller menar 

att undervisning av enskilda elever bör vara specialpedagogens arbetsuppgift. Detta resultat 

visar att specialpedagogens arbetsuppgifter kan skilja sig åt beroende på skolform. Att 

undervisning av enskilda elever fortfarande är en del av specialpedagogens arbetsuppgifter på 

mellanstadiet skriver Berglund m.fl. (2007) kan bero på att specialpedagogens uppdrag har 

förändrats från att ha haft fokus på specialundervisning av elever till att nu genomföra 

specialpedagogiska insatser i hela skolan. Denna förändring är dock inte förankrad ännu hos 

alla rektorer som ställer sig frågande till vem som ska ansvara för specialundervisningen om 

specialpedagogen tilldelas andra arbetsuppgifter (Berglund m.fl., 2007). 

Hälften av pedagogerna i förskolan har inte fått information angående vad specialpedagogens 

arbete innebär. Att så få pedagoger fått ta del av specialpedagogens arbetsbeskrivning kan 

förklara varför uppdraget även upplevs som otydligt. Specialpedagogens uppdrag består av 

flertalet olika komponenter (Berglund m.fl., 2007; Magnússon & Göransson, 2019) vilket gör 

det viktigt att det finns en tydlig arbetsbeskrivning gällande uppdraget för pedagogerna. De 

arbetsuppgifter som pedagogerna i förskolan främst upplever att specialpedagogen arbetar med 
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är att observera, handleda och upprätta handlingsplaner. Samtliga arbetsuppgifter framkommer 

även i den tidigare forskningen att specialpedagogen arbetar med i förskolan (Gäreskog & 

Lindqvist, 2020; Renblad & Brodin, 2014). På mellanstadiet har majoriteten av pedagogerna 

fått information om vad specialpedagogens arbete innebär. Dock framkommer det att 

specialpedagogens arbete inte stämmer överens med arbetsbeskrivningen. Att det är rektorn 

som beslutar angående specialpedagogens arbetsuppgifter (Magnússon & Göransson, 2019) 

kan vara en orsak till att specialpedagogens arbete inte stämmer överens med 

arbetsbeskrivningen. Då specialpedagogens roll är vagt formulerad kan professionens arbete 

tolkas på olika sätt och därmed tilldelas specialpedagogen arbetsuppgifter efter de behov som 

rektorn själv upplever finns. De arbetsuppgifter som det framkommer att specialpedagogen 

främst arbetar med är att undervisa elever, kartläggningar, utredningar samt delta i 

elevhälsoteam. Även i den tidigare forskningen framkommer detta som specialpedagogens 

arbetsuppgifter i skolan (Göransson m.fl., 2015; Magnússon & Göransson, 2019; von Ahlefeld 

Nisser, 2014). Pedagogerna på mellanstadiet upplever att specialpedagogen ägnar mycket tid åt 

att delta i elevhälsoteam, dock är detta en arbetsuppgift som pedagogerna inte anser att 

specialpedagogen bör arbeta med. Det vi ställer oss frågande till är om pedagogerna är insatta 

i vad ett elevhälsoteam innebär och varför det är en arbetsuppgift som inte anses viktig. 

Resultaten strider mot varandra i studien då pedagogerna på mellanstadiet även upplever att det 

behövs flera samverkande vuxna med olika kompetenser som stöttar. Uppdragets otydlighet 

samt variation (Magnússon & Göransson, 2019) kan möjligtvis vara en förklaring till detta 

resultat.  

Pedagogerna i förskolan beskriver arbetet med specialpedagogen som stressande. De beskriver 

även att det ibland är en lång väntan innan specialpedagogen besöker verksamheten. von 

Ahlefeld Nisser (2014) skriver att specialpedagogen oftast är anställd centralt eller ute på varje 

enhet. I resultatet framkommer det från flera pedagoger i förskolan att specialpedagogen 

ansvarar för flera förskolor. Detta kan vara en bidragande orsak till att pedagogerna upplever 

att det tar lång tid innan specialpedagogen besöker verksamheten samt att de inte upplever att 

specialpedagogen finns tillgänglig vid behov i lika stor utsträckning som pedagogerna på 

mellanstadiet. Pedagogerna på mellanstadiet upplever både ett bra samarbete där 

specialpedagogen upplevs som nära verksamheten samt att det är mycket bränder som ska 

släckas. von Ahlefeld Nisser (2014) belyser att specialpedagogen bör finnas nära både 

förskolans och skolans verksamhet men bör inte vara fast vid en enskild verksamhet. Det 



51 

 

behöver finnas en flexibilitet och specialpedagogen ska vara flyttbar till olika enheter. 

Pedagogerna på mellanstadiet ser även specialpedagogen som ett extra stödben när de själva 

upplever att de inte kan möta samtliga elever i klassrummet. Att specialpedagogen ska stötta 

och utveckla undervisningen för att möta alla elevers behov står i likhet med flera tidigare 

genomförda studiers resultat (Göransson m.fl., 2015; Lansheim, 2010; Magnússon & 

Göransson, 2019; von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Pedagogerna upplever att det finns arbetsuppgifter som de själva anser att de kan göra lika bra 

som specialpedagogen. Detta resultat försvårar för specialpedagogen att hävda jurisdiktion 

eftersom arbetsuppgifter som specialpedagogen är ålagd att göra möjligtvis genomförs av en 

annan profession. Magnússon och Göransson (2019) belyser detta som problematiskt eftersom 

det påverkar specialpedagogens möjlighet att hävda jurisdiktion. Vidare belyser Magnússon 

och Göransson (2019) även att det är rektorn som behöver vara tydlig mot lärarna angående 

specialpedagogens uppdrag. Utifrån studiens resultat synliggörs en potential till utveckling 

gällande att tydliggöra specialpedagogens uppdrag ut i verksamheterna till pedagogerna. 

I frågeformuläret uttrycker både pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet att det finns ett 

behov av utveckling av specialpedagogens arbete vilket indikerar på att det finns behov hos 

pedagogerna gällande specialpedagogiskt stöd som inte är uppfyllt. Pedagogerna i förskolan 

uttrycker specifikt ett behov av mer kompetensutveckling från specialpedagogen gällande 

metoder och arbetssätt. Att arbeta förebyggande och främjande anses vara en viktig 

arbetsuppgift för specialpedagogen (Göransson m.fl., 2015; von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Arbetet kan ske genom kvalificerade samtal tillsammans med pedagogerna med syfte att 

utveckla lärmiljöerna och undervisningen (von Ahlefeld Nisser, 2014). På mellanstadiet 

upplever pedagogerna ett behov av att specialpedagogen arbetar mer tillsammans med eleverna 

samt har tid till enskild undervisning. Pedagogerna i förskolan uttrycker också ett behov av att 

specialpedagogen är mer närvarande i verksamheten men de önskar att specialpedagogen 

fokuserar på hela barngruppen i stället för enskilda individer. Att pedagogerna på mellanstadiet 

upplever ett behov av att specialpedagogen ägnar tid åt undervisning i grupp och enskilda elever 

har varit ett återkommande resultat i studien. Enligt Berglund m.fl. (2007) har 

specialpedagogens uppdrag förändrats från att ha haft fokus på specialundervisning av elever 

till att nu genomföra specialpedagogiska insatser i hela skolan. Frågan är om detta är en 

arbetsuppgift som specialpedagogen bör ägna tid åt? I den tidigare forskning framkommer det 
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att en av specialpedagogens främsta arbetsuppgifter innefattar kvalificerade samtal både i 

förskolan och skolan (Gäreskog & Lindqvist, 2020; Göransson m.fl., 2015; Lansheim, 2010; 

von Ahlefeld Nisser, 2014). Lansheim (2010) belyser att specialpedagoger som arbetar i 

förskolan är mer positivt inställda till arbetsuppgifter som innefattar samtal av olika slag än 

specialpedagoger som arbetar i skolan. Detta stämmer överens med resultatet i denna studie då 

pedagogerna på mellanstadiet ser ett större behov av att specialpedagogen stöttar genom att 

undervisa elever i stället för att handleda pedagogerna på mellanstadiet. Berglund m.fl. (2007) 

belyser en problematisk aspekt angående att specialpedagogen ska handleda lärare, det kan 

tolkas som ett ifrågasättande av lärarnas kompetens. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

pedagogerna upplever ett större behov av att specialpedagogen undervisar än har handledning. 

6.3 Studiens implikationer 

Ett återkommande tema i studien har varit att både pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet 

upplever att specialpedagogens uppdrag är otydligt vilket även flera forskare kommit fram till 

(Ahlberg, 2007; Bladini, 2004; Möllås m.fl., 2017). I resultatet framkommer det även att flera 

av pedagogerna i båda verksamheterna inte blivit informerade om vad specialpedagogens 

uppdrag innebär. Detta kan vara en förklaring till varför pedagogerna upplever uppdraget som 

otydligt. För att skapa en tydlighet i uppdraget bör du som specialpedagog eftersträva en 

arbetsbeskrivning av hur ledningen på din arbetsplats vill att du arbetar eftersom det kan skilja 

sig åt på olika arbetsplatser.  

Resultatet visar att specialpedagogens uppdrag varierar från en specialpedagog till en annan 

samt att arbetet i högsta grad är beroende av ledningen. Magnússon och Göransson (2019) 

skriver att det är rektor eller huvudman som beslutar angående specialpedagogens uppdrag. För 

att specialpedagogen ska kunna hävda jurisdiktion behöver uppdraget inte enbart tydliggöras 

för pedagogerna ute i verksamheterna utan även för rektorerna som ansvarar för och utformar 

specialpedagogens uppdrag. Magnússon och Göransson (2019) skriver vidare, är inte rektorn 

insatt i vad specialpedagogens arbete innebär skapar det svårigheter för specialpedagogen att 

hävda jurisdiktion. 

Ett resultat som fångat vårt intresse extra är pedagogernas upplevelser gällande arbetsuppgiften 

att delta i elevhälsoteam. Det är en arbetsuppgift som specialpedagogen främst arbetar med 
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enligt pedagogerna vilket även Göransson m.fl. (2015) belyser som en arbetsuppgift i 

specialpedagogens arbete. Men i resultatet upplever pedagogerna inte att de bör vara en av 

specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter. Transparens angående vad ett elevhälsoteam 

arbetar med behöver tydliggöras för pedagogerna för att skapa förståelse för vikten av denna 

arbetsuppgift och specialpedagogens övriga arbetsuppgifter. 

6.4 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att genomföra observationer av specialpedagogens arbete i förskolan 

och skolan vilka hade kunnat bekräfta eller motsäga sig resultatet i denna studie. En annan 

intressant ingång för framtida studier hade varit att studera olika arbetsbeskrivningar för den 

specialpedagogiska professionen. Det vore även intressant att ta del av rektorers syn på 

specialpedagogens arbete och sedan jämföra det med pedagogernas upplevelser av 

specialpedagogens arbete. 

6.5 Slutord  

Resultatet påvisar en otydlighet samt en osäkerhet hos pedagogerna i förskolan och på 

mellanstadiet gällande den specialpedagogiska professionen. För att specialpedagogen ska 

kunna hävda jurisdiktion är det en förutsättning att rektorn är insatt i det specialpedagogiska 

uppdraget och dess innebörd samt att uppdraget tydliggörs för pedagogerna i förskolan och på 

mellanstadiet. Då ökar möjligheterna för att specialpedagogen ägnar sig åt arbetsuppgifter som 

ingår i den specialpedagogiska professionen samt kan skapa en tydlighet angående vad 

pedagogerna kan förvänta sig för stöttning av specialpedagogen.  

Vi ser fram emot att fortsätta samt påbörja våra karriärer som färdigutbildade specialpedagoger 

där vi kommer att sträva efter att skapa en tydlighet i våra uppdrag, både för oss själva, för 

pedagogerna samt för ledningen.  
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Bilagor 

Bilaga I - Frågeformulär 

Vi heter Ann-Sofie Penca och Johanna Persson Dahl och studerar till specialpedagoger vid 

Högskolan Kristianstad. Vi kommer att ta vår examen i juni 2022, men innan dess ska vi skriva 

vårt examensarbete där vi är nyfikna på vilka upplevelser pedagoger i förskolan och på 

mellanstadiet har av specialpedagogens yrkesuppdrag.  

 

Empirin kommer att samlas in genom ett digitalt frågeformulär med både slutna och öppna 

frågor som vi önskar att du som pedagog i förskolan eller på mellanstadiet besvarar. I vår studie 

kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer som du kan 

läsa mer om i Missivbrevet. De som önskar får ta del av det färdiga resultatet när rapporten är 

färdigställd.   

 

Tack för din medverkan! 

 

1. Utbildning *  

Barnskötare 

Förskollärare 

Grundskollärare 

Annat................ 

 

2. Var arbetar du idag? * 

Förskolan 

År 4–6 i grundskolan 

 

3. Antal arbetade år i verksamheten *  

0–10 

11–20 

21–30 

Fler än 30 år 
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4. Upplever du att specialpedagogen finns tillgänglig vid behov? *  

Ja  

Nej 

Eventuell förtydligande kommentar till fråga 4.  

……………………………………………………. 

 

5. Har du fått information om vad specialpedagogens uppdrag är? * 

Ja  

Nej  

Eventuell förtydligande kommentar till fråga 5.  

……………………………………………………. 

 

6. Vilka TRE arbetsuppgifter ägnar er specialpedagog främst tid till? Rangordna de 

tre du anser stämmer bäst:  *   

1-mest av de tre  2               3-minst av de tre 

Observera 

Handleda  

Skolutvecklingsarbete  

Upprätta handlingsplaner 

Kontakt med vårdnadshavare  

Utveckla lärmiljön  

Utredning/Kartläggning 

Undervisning av enskilda elever 

Undervisning i mindre grupp 

Upprättande av åtgärdsprogram 

Utvärdering och/eller uppföljning  

Arbete i ledningsgrupp 

Kompetensutveckling av personal  

Delta i elevhälsoteam 

Övrigt: ……………  

Eventuell förtydligande kommentar till fråga 6.  

……………………………………………………. 
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7. Vad anser DU att specialpedagogens TRE viktigaste arbetsuppgifter bör vara? 

Rangordna de tre: *    

  1-mest av de tre  2               3-minst av de tre 

Observera 

Handleda  

Skolutvecklingsarbete  

Upprätta handlingsplaner 

Kontakt med vårdnadshavare  

Utveckla lärmiljön  

Utredning/Kartläggning 

Undervisning av enskilda elever 

Undervisning i mindre grupp 

Upprättande av åtgärdsprogram 

Utvärdering och/eller uppföljning  

Arbete i ledningsgrupp 

Kompetensutveckling av personal  

Delta i elevhälsoteam 

Övrigt: ……………  

Eventuell förtydligande kommentar till fråga 7.  

……………………………………………………. 

 

8. I vilka sammanhang ser du att det finns ett behov av specialpedagogiska insatser? 

Ge något exempel. *  

……………………………………………………. 

 

9. Beskriv dina upplevelser av arbete tillsammans med en specialpedagog. * 

 ……………………………………………………. 

 

10. På vilket sätt upplever du att specialpedagogen gör skillnad i er verksamhet? * 

……………………………………………………. 
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11. Hur tycker du att specialpedagogens arbete skulle kunna utvecklas? * 

……………………………………………………. 

 

12. Finns det några av specialpedagogens arbetsuppgifter som du känner att du kan 

göra lika bra? * 

 

Observera 

Handleda  

Skolutvecklingsarbete  

Upprätta handlingsplaner 

Kontakt med vårdnadshavare  

Utveckla lärmiljön  

Utredning/Kartläggning 

Undervisning av enskilda elever 

Undervisning i mindre grupp 

Upprättande av åtgärdsprogram 

Utvärdering och/eller uppföljning  

Arbete i ledningsgrupp 

Kompetensutveckling av personal  

Delta i elevhälsoteam 

Inga av ovanstående 

Annat…………….. 

Eventuell förtydligande kommentar till fråga 12.  

……………………………………………………. 
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Bilaga II – Missivbrev och samtycke till att delta i studien 

2022-02-15 

Missivbrev 

Hej!  

Vi heter Ann-Sofie Penca och Johanna Persson Dahl och studerar till specialpedagoger vid 

Högskolan Kristianstad. Vi kommer att ta vår examen i juni 2022 men innan dess ska vi skriva 

vårt examensarbete där vi är nyfikna på vilka upplevelser pedagoger i förskolan och på 

mellanstadiet har av specialpedagogens yrkesuppdrag. Under utbildningens gång har vi tagit 

del av litteratur, forskning samt diskuterat specialpedagogens yrkesuppdrag, komplexiteten har 

ökat och frågorna har blivit fler ju mer forskningar vi tagit del av. Huvuddelen av den tidigare 

forskningen som genomförts på specialpedagogens yrkesroll grundar sig i studier med 

specialpedagoger. Vi vill vända fokus mot kollegor inom samma profession som vi själva 

arbetar i och ta reda på hur pedagogerna uppfattar specialpedagogens uppdrag.  

Empirin kommer att samlas in genom ett digitalt frågeformulär med både slutna och öppna 

frågor som vi önskar att du som pedagog i förskolan eller på mellanstadiet besvarar. 

Frågeformuläret är konstruerat i Google forms och resultatet kommer enbart vi, vår handledare 

samt examinatorn på Högskolan Kristianstad att ha tillgång till. 

I vår studie kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, 

Etik i forskningen -Vetenskapsrådet. Du som respondent blir genom detta missivbrev 

informerad om studiens syfte. Du kan närsomhelst under studiens gång kontakta oss via 

mejladresserna nedan och välja att avbryta din medverkan utan att ange någon orsak. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du som respondent väljer själv om du vill besvara enkäten. 

All insamlad empiri kommer att avidentifieras och enskilda svar kommer inte kunna härledas 

till en särskild respondent. Empirin kommer enbart att användas för att besvara syftet och 

forskningsfrågorna och när rapporten är färdigställd kommer empirin att raderas. Rapporten 

kommer att finnas sparad på canvas som är en säker plattform som garanterar att materialet inte 

kommer i obehöriga händer. När rapporten är färdigställd får du som respondent gärna ta del 

av rapporten. 

 

https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html
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Samtycke till att delta i studien 

Innan vi skickar ut frågeformuläret behöver vi ditt samtycke till att delta. Det ger du oss via 

denna länk:  

(Funkar det inte att klicka direkt på länken, tryck in Ctrl-tangenten och tryck sedan på länken) 

Stort tack för din medverkan.  

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Penca och Johanna Persson Dahl  

Kontaktuppgifter:  

 

 

Ansvarig lärare/handledare: 

Git Turunen 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad 
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Bilaga III – Samtyckesformulär 

1. Jag har tagit del av missivbrevet för studien och samtycker till att delta i studien: * 

Ja  

Nej 

 

2. E-post: * 

……………………………………………………………………….. 

 

3. Namn: * 

……………………………………………………………………….. 

 

4. Datum och ort: * 

……………………………………………………………………….. 

 


