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Syftet med undersökningen är att lyfta fram specialpedagogers insatser och arbetssätt för barn 
i behov av särskilt stöd. Och att tydliggöra vad specialpedagogerna anser kan påverka deras 
arbete. Vi vill också ge exempel hur specialpedagoger ser på sin yrkesroll och elevers lärande 
och utveckling.  
 
Undersökningen har en kvalitativ ansats och gjordes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer 
med sex specialpedagoger, i en och samma kommun. Undersökningen bygger på hur de 
upplever och ser på sitt arbete. 
Resultatet visar att specialpedagogerna har ett övergripande ansvar för specialpedagogiska 
verksamheter och viss undervisning. Samverkan och miljön är avgörande för elevers lärande 
och utveckling. Med miljö avses skolmiljön och närmiljöer. Specialpedagogerna hade viss 
direktkontakt med elever, men den större delen av deras arbete består av indirekta insatser. 
Friheten i arbetet anser specialpedagogerna vara betydelsefull. Specialpedagogerna anser att 
de har möjlighet att främja elevers lärande och utveckling, men de önskade mer resurser till 
sina specialpedagogiska verksamheter. 
 
Slutsatser som kan dras är, att om all personal i hade samma ”tänk” i organisationen, gällande 
grundvärderingar om specialpedagogiskt arbete, så skulle fler elever få bättre möjligheter att 
utvecklas i sitt lärande. Med tänk menar de gällande kunskapssyn och helhetssyn, där  
skolledning och personal bör ha förståelsen och kunskapen om barn i behov av särskilt stöd 
och ge dem den hjälp de har rätt till. 
 
 

 
Nyckelord: Specialpedagog, yrkesroll, barn i behov av särskilt stöd, undervisning, samverkan 
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Förord 
 
När vi började med vår uppsats kändes det spännande att få sätta igång, men samtidigt visste 
vi att det låg mycket arbete framför oss. Vi har haft roligt under resans gång, men också känt 
frustration över olika saker. Vi har diskuterat en hel del med varandra och våra kurskamrater, 
vilket har varit intressant och givande, och framförallt har vi skrattat mycket tillsammans. 
 
Vi har i och med uppsatsen fått insikt i specialpedagogers arbete och lärt oss hur de arbetar 
och tänker. Tankar som vi fått under resans gång tar vi nu med oss ut i vårt vardagliga arbete i 
skolan. Det har varit intressanta möten med specialpedagogerna och vi tackar er nu för att ni 
tog er tid att låta oss intervjua er.  
 
Ett stort tack till vår handledare Tina Hellblom – Thibblin för att du har ställt upp och givit 
oss råd och stöd. 
 
Tack även till våra arbetskamrater och chefer som gett oss förståelse och utrymme för vår C-
uppsats. 
 
Tack till den som uppfann kaffebönan, utan denna underbara, uppiggande och utsökta dryck 
hade vi inte klarat oss.  
 
Sist men inte minst, ett stort tack till våra familjer som stått ut med oss och gjort detta möjligt. 
 
 
 
 
Köping maj 2007 
 
Lena Pettersson 
Carina Juborg 
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1. Inledning 
      
Informationssamhället är ett begrepp för vår samtid som innebär konsekvenser för individens 
utveckling och lärande i form av krav, stress och yttre stimuli, vilket kan påverka barn och 
ungdomar. Detta kan leda till koncentrations- och inlärningsproblem. 
 
En skola för alla, (Lpo 94) är där alla i skolan skall ha möjlighet att utifrån sina egna 
förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Alla barn ska få den hjälp de har rätt till. Det finns 
en stor variation av barn i skolan. Det finns barn med beteendeproblem och det finns 
lågpresterande barn. Det finns barn med språkliga problem och barn från andra kulturer, ja 
”listan” kan göras lång. Alla vuxna i skolan har sin del av ansvaret menar läroplanen -94 för 
att eleven ska få hjälp. Gruppen elever i behov av särskilt stöd tycker vi oss märka ökar i 
skolan, vilket kan medföra ökat behov av specialpedagogisk hjälp. I vårt samhälle erbjuds 
friheten att välja skola utifrån familjens behov. Har de olika specialpedagogerna inom skolan 
också frihet att få välja arbetssätt utifrån sin kompetens. 
 
Under olika perioder i den svenska skolan har specialpedagogiken fokuserats på olika 
områden inom det specialpedagogiska fältet. Skolan är inte isolerad i vårt samhälle utan 
påverkad av rådande samhällsförhållanden, menar Vernersson (1998). Samhällsklimatet har 
blivit förändrat, vilket i sin tur påverkar familjeförhållanden och individens behov och 
utveckling. Dessa aspekter på olika nivåer påverkar elevens lärande och utveckling i skolan 
och behovet av särskilda insatser. Bladini (2004) menar att en sådan förändring kan vara de 
sparbeting som gör att individen inte får det stöd den behöver i skolan, exempelvis 
speciallärare/specialpedagog. Ahl, Nyberg och Persson (1994) är övertygade om att antalet 
elever i behov av särskilt stöd ökar och det är av största vikt, alltifrån kommun till 
regeringsnivå att ta till sig detta för att åtgärda. Samtidigt menar författarna att kommunen 
inte satsar på specialpedagoger trots förekomst av dessa och kan det bero på den fria 
resursanvändningen på grund av kommunens nya stadsbidragssystem. Detta ”frirum” som 
Jakobsson (2002) beskriver får konsekvenser för specialpedagogisk kompetens trots 
styrdokument, lagar och förordningar inom skolan. 
 
Bladini (2004) framhåller också att elevers olika förutsättningar, kunskaper och behov skall 
tillgodoses i den traditionella skolan men ändå sker differentieringar av olika slag. 
Specialpedagogernas trefaldiga kompetens är att undervisa, utreda samt utveckla, menar 
Byström och Nilsson (2003). Elever i behov av särskilt stöd står i fokus för dessa 
kompetenser. Även samverkan är av stor betydelse för dessa. Det finns ett stort antal barn i 
behov av särskilt stöd ute på skolorna, som behöver hjälp på olika vis. Vår undran är nu 
vilken roll specialpedagogerna har i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Kanske finns 
det olika saker som påverkar deras sätt att arbeta. Det finns sannolikt många goda tankar om 
hur skolan skulle kunna hjälpa barn i behov av särskilt stöd, men det kan även finnas hinder 
som gör att tankarna inte alltid kan förverkligas, t.ex  ekonomi eller resurser. 
 
Den tidigare speciallärarutbildningen ersattes med en ny specialpedagogutbildning 
1990.(Assarsson, Lansheim och Rosenqvist, 2002). Tanken med den nya 
specialpedagogutbildningen var att förskjuta den direkta specialundervisningen av elever mot 
handledning och konsultation. Även i läroplanen -94 går det att utläsa om en förändrad 
funktion. 
Det fanns under många år elever i behov av särskilt stöd som fick hjälp av speciallärarna. Nu 
finns de nyutbildade specialpedagogerna ute på skolorna, men hur de arbetar har vi inte riktigt 
kännedom om, och därför inspireras vi att undersöka detta. 
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1.1 Förförståelse 
Vi har erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, i form av specialpedagogiska insatser i 
skolans värld. Den ene av oss har arbetat i tio år med elever i behov av särskilt stöd på en år 
7-9 skola. Dennes uppdrag genom åren har varierat mycket, alltifrån elever med olika 
problem, till olika organisatoriska arbetsformer men också erfarenheten av elevens sätt att 
vara och hur de tar till sig kunskaper. Efter några års erfarenhet och för att bli säkrare i 
yrkesrollen började vederbörande att studera specialpedagogik på högskola, parallellt med sitt 
arbete.  
 
Den andre av oss har inspirerats av det specialpedagogiska fältet inom skolan, vilket 
grundlades under dennes yrkesår inom barnsjukvården. Många barn och ungdomar kunde bli 
inlagda på sjukhus för långvarig huvudvärk och magont som sedan visade sig vara 
skolrelaterat. Det måste finnas annan hjälp för elever att få, utan att behöva bli patienter. 
Under snart fyra år som vikarierande lärare har vederbörande mött både specialpedagogisk 
kompetens och specialpedagogiska behov, som krävt både tid och rum.  
   
Denna studie är för oss en fördjupning av tankar utifrån vår B-uppsats, vilken handlade om 
vad föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ansåg om skolans insatser. En insats som 
uppmärksammades var specialpedagogen. 
 
1.2 Problemformulering och syfte 
Skollagen (1985) säger att alla elever i behov av särskilt stöd har rätt att få det, och de flesta 
skolor har tillgång till specialpedagoger. Vi undrar därför hur det ser ut på grundskolan med 
stöd för dessa elever, hur de bemöts och vilken roll specialpedagogen har i detta 
sammanhang, samt vad som kan påverka specialpedagogernas sätt att arbeta med barn i behov 
av särskilt stöd. Nu inspireras vi att undersöka hur specialpedagogerna arbetar för elever i 
behov av särskilt stöd och vad de anser kan påverka deras arbetsmetoder. Detta speglar på 
vilket sätt eleven får del av specialundervisningen och därmed blir förstådd, läraktig och 
utvecklande i sitt hela sammanhang. Specialpedagogen är en del av resursen för att främja 
elevens utveckling.  
Vårt syfte är att lyfta fram vad några specialpedagoger framhåller om insatser och arbetssätt 
för barn i behov av särskilt stöd. Likaså är syftet att tydliggöra vad specialpedagogerna anser 
kan påverka deras sätt att arbeta.  
Vi vill ge exempel på hur några specialpedagoger ser på sin yrkesroll och elevers lärande och 
utveckling. 
 
1.3 Forskningsfrågor 
För att fånga syftet tar vi hjälp av dessa forskningsfrågor: 
 
Hur arbetar specialpedagogen, och på vilket sätt får elever i behov av särskilt stöd, ta del av 
deras insatser? 
 
Vad anser specialpedagogerna kan påverka elevers lärande och utveckling, för elever i behov 
av särskilt stöd? 
 
Vilka upplevelser har specialpedagogerna av att främja elevers utveckling i skolan? 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
Att förklara begrepp ser vi som viktigt, för att läsaren skall förstå vad vi menar just i vår 
studie. Denna tanke har också Asp Onsjö (2006) beaktat, att inte så heltäckande beskriva, utan 
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mer belysa hur begreppen används i studien. Vi tillägger några referenser för att förstärka vår 
uppfattning med fakta som ligger i linje med våra egna tankar. Följande begrepp ser vi som 
centrala i vår studie. 
 
Specialpedagog; Utreda, undervisa och utveckla är enligt Byström och Nilsson (2003) några 
viktiga delar i specialpedagogernas arbete. För oss är specialpedagogen en insats för att stödja 
barn i behov av särskilt stöd, och att personal ute på skolorna får ta del av specialpedagogens 
kompetens i olika sammanhang. 
 
Speciallärare; Arbetade på 60-80 talet med olika metoder där specialundervisningen kunde 
ses som en sidoundervisning. Arbetsuppgifter av central betydelse för specialläraren kunde 
vara den undervisande, testande och elevvårdande. Olika profiler inom specialläraryrket 
kunde vara hjälpklassläraren, diagnosexperten, pedagogisk specialist och skolans lärare i 
förändrade processer (Eden, 1999). Vår erfarenhet är att det fortfarande finns speciallärare 
som är utbildade enligt den gamla modellen, och som arbetar i skolan. Specialläraren kan 
även vara lärare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd och som kallas speciallärare, 
men som inte är utbildade. 
 
Elever i behov av särskilt stöd; Skolverket (2001) menar att alla barn har samma 
grundbehov men olika form av stöd för behovets uppfyllelse. Malmgren Hansen (2002) talar 
mer om elevens svårighetsområden utan att relatera till individen. Vi ser det som att anpassa 
stödet i undervisningen utefter elevens förutsättningar. Ge extra pedagogisk hjälp och ta 
hänsyn till barnets sociala situation samt eventuella fysiska/medicinska problem. 
 
Specialpedagogiska insatser; Skollagen (1985) säger att specialpedagogiska insatser för barn 
i behov av särskilt stöd ska ske inom den klass/grupp den tillhör. I specialpedagogiska 
sammanhang menar Malmgren Hansen (2002) är insatsen antingen nära eleven i olika 
konstellationer eller mer indirekt t ex i form av handledning. Byström och Nilsson ser inte 
bara insatsen i personlighet och utbildning utan också skolans organisatoriska och utifrån 
politiska insatser. Vi ser insatser som en del i ett sammanhang alltså skolans verktyg i form av 
olika personalresurser eller professioner samt samverkan inom och utanför skolan.  Insatsen 
från exempelvis specialpedagogen är en investering i detta sammanhang för elevens lärande 
och utveckling.  
 
Specialpedagogiska fältet 
För att fånga specialpedagogens arbetssätt ser vi det som viktigt att ge en tillbakablick på det 
specialpedagogiska fältet. Det specialpedagogiska yrkesfältet präglar verksamhetsområdet 
och kan ses som tvärvetenskapligt med en mix av inslag från filosofi, pedagogik, sociologi 
och medicin (Vernersson, 1998). I den specialpedagogiska kunskapsbildningen fokuseras 
alltså problem på olika ämnesnivåer, vilket leder till behov av olika kunskaper som 
sammansmälts. Inom varje ämnesområde finns olika applicerbara teorier. För att kunna välja 
och använda teorier krävs medvetenhet och stabil filosofisk grund, menar Vernersson. Vad 
gäller pedagogisk filosofi menar Stensmo (1994) att specialvetenskapen måste arbeta med 
filosofiska frågor som epistemologin alltså kunskapens teori och etik så som värderingar i 
livet, men också frågor angående människan och samhället. De filosofiska grundläggande 
frågorna ställdes på samma sätt på 300f. Kr., som under modern filosofi. Den pedagogiska 
vetenskapen utvecklades bla av filosofen Comenius på 1600-talet där han framlade ett 
program för hur skola och utbildning/undervisning skulle organiseras. Didaktiken fick här en 
framträdande plats, menar Stensmo. Bråten (1996) beskriver utifrån Vygotskyijs grundteori, 
mer de dialektiska förhållandena mellan individ och kultur. Dessa utgångspunkter ser vi som 
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relevanta för vårt problemområde gällande specialpedagogens arbetssätt. Att se individen 
utifrån ett lärande och utvecklande perspektiv men också faktorer som påverkar eleven i sin 
omgivning.  
 
2. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 
Vårt problemområde handlar om specialpedagogernas arbete. Det finns mycket forskat inom 
det specialpedagogiska fältet, men vår litteraturgenomgång avser att belysa forskning om 
specialpedagogernas arbete i grundskolan. Vi möter också funderingar kring begreppen 
specialpedagog/speciallärare. Litteraturgenomgången visar att följande områden är centrala i 
litteraturen, specialpedagogers arbetssätt, handledning, samverkan, specialpedagogers 
yrkesroll och kompetens. Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) tar 
också upp dessa områden. Dessutom uppmärksammas deltagandet i ledningen för skolans 
utveckling, utvecklingen av skolans lärandemiljöer och genomförandet av kvalificerad 
uppföljning och utvärdering. Vi vill här presentera forskningsfältet med avseende på dessa 
områden. 
 
2.1 Specialpedagogernas arbetssätt och stöd        
Byström och Nilsson (2003) menar att tanken med specialpedagogernas nya roll var att 
undervisa, utreda och utveckla. Det framkommer i författarnas rapport att många 
specialpedagoger tyckte att det fanns brister inom utvecklingen, dels inom 
skolutvecklingsområdet, dels på forskningsområdet, dels vad gäller handledningen. Den 
största delen av specialpedagogernas tjänster består fortfarande av undervisning, trots att 
specialpedagogernas uppdrag är förändrat gentemot speciallärarnas uppdrag. 
 
Åman (2006) har studerat pedagogers kompetens och hur specialpedagoger formulerar sin 
kompetens inom den egna yrkesgruppen för barn i behov av särskilt stöd. Här ger forskaren 
bl.a. svar på specialpedagogens förutsättningar som professionsgrupp och om dessa har 
förutsättningar i jämförelse med andra yrkesgrupper. Specialpedagogernas kompetens kan 
vara kunskap alltifrån samhällsnytta till kunskapsbaserad problemlösare.  
Åman håller med Byström och Nilsson (2003) om att specialpedagogens arbetssätt, utifrån 
den nya specialpedagogutbildningen, är att undervisa, utreda och utveckla och kallar det för 
de ”tre benen”. Författaren menar att å ena sidan ska specialpedagogen ingå i skolans 
ledningsgrupp för att som hon uttrycker sig ”implementera” det specialpedagogiska tänkandet 
hos de vuxna på skolan. Å andra sidan ska specialpedagogen ge tidig intervention, samspela 
med barn och familj och samverka med andra yrkeskategorier. Åman understryker vad som 
ligger i begreppet specialpedagogik. Den kompetensen utifrån påbyggnadsutbildningen såsom 
”specialpedagogiskt arbetssätt” innebär, att det samtidigt inte existerar unika 
undervisningsgrupper för elever med behov av stöd.  
Assarsson, Lansheim och Rosenqvist (2002) undersöker blivande specialpedagogers tankar i 
nuläge och framtid. Fältstudiens resultat visar att begreppet specialundervisning fortfarande är 
fullt brukbart.    
Assarsson, Lansheim och Rosenqvist synliggör vad Lgr80 uttrycker om specialpedagogiska 
metoder. Specialpedagogiken kan ”röra sig” inom det dialektiska fältet alltså, genom samtal 
för utveckling och förändring eller via det didaktiska fältet, som är undervisning, avslutar 
författaren. Detta sägs samtidigt som Ahl, Nyberg och Persson (1994) menar att en viktig 
uppgift är att arbeta med elever som har de största svårigheterna. Rekommendationer av 
specialpedagogiska arbetsuppgifter efter utbildning menar författarna är: undervisning av 
elever, samarbete i arbetslag/enheter, handledning och vägledning samt leda lokalt 
utvecklingsarbete. Söderman och Haga-Sautermeister (1996) menar att specialpedagogens 
arbetsområden i huvudsak är att vara pedagogisk samordnare för att sedan lika mycket 
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ansvara för samverkan och utvecklingsarbete och till sist handledning. Specialpedagogernas 
arbetsuppgifter skall tydligt dokumenteras i skolplaner, avslutar Ahl, Nyberg och Persson. 
 
En av de nya arbetsuppgifterna för specialpedagogerna var att ha ett övergripande ansvar på 
skolorna för elever i behov av särskilt stöd (Liljegren, 2000). Jämfört med de tidigare 
speciallärarna, har specialpedagogerna en bredare funktion. En annan ny uppgift är att 
samarbeta med elevvårdspersonal, utreda behov av stöd, handleda personal och delta i samtal 
i olika sammanhang. Till skillnad från Liljegren menar Söderman och Haga-Sautermeister 
(1996) att specialpedagogens arbetsuppgifter startar i klassrummet, och anser det viktigt, dels 
genom att lära känna lärarens arbetssätt, dels genom att observera enskilda elever i olika 
klassrumssituationer samt få ett naturligt förhållningssätt till eleverna och undervisande lärare.  
 
Assarsson, Lansheim och Rosenqvist (2002) menar att specialläraren var av stor betydelse 
från 1960-talet fram till -90 talet och arbetsuppgifterna bestod av individuell inlärningsträning 
i svenska, färdighetsträning, läs o skrivträning, i hade direktkontakt med eleven, föräldrar och 
övrig personal. De ansågs vara en arbetsinsats i form av en expert för barn i behov av särskilt 
stöd.  
Utifrån läroplanen Lgr80 (Assarsson, Lansheim och Rosenqvist) och specialpedagogiska 
metoder: 
 

… För att skolans insatser för elever med svårigheter skall bli effektiva måste skolan så 
långt som möjligt utnyttja specialpedagogiska metoder. De specialpedagogiskt utbildade 
lärarnas insatser får därför inte låsas till någon speciell organisationsform, t.ex. särskild 
undervisningsgrupp och särskild undervisning. De specialpedagogiskt utbildade lärarna 
bör också delta i arbetsenheternas planering av hjälp till elever med olika svårigheter, i 
utformningen av olika åtgärdsprogram, i föräldrakontakter och i undervisningen som 
medlemmar av arbetslaget. (sid. 10) 

 
Assarsson, Lansheim och Rosenqvist tittar också på Lpo-94. I Lpo-94 
(Utbildningsdepartementet) går det att läsa:  
 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tagas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar att för de elever som av olika anledningar nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. (sid 11) 

 
Malmgren Hansens studie (2003) handlar om specialpedagogers upplevelse under och efter 
nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, med uppdrag att förändra specialpedagogisk 
verksamhet i skolan. Malmgren Hansen ser specialpedagogen som förändrar i skolan och 
bland lärare, för barn i behov av särskilt stöd. Författaren beskriver det specialpedagogiska 
arbetssättet beroende på insatserna, dels individinriktade såsom undervisande enskilt eller i 
grupp, dels som att utbilda/handleda lärare eller på båda sätten. Skolan är skyldig att skriva 
åtgärdsprogram och Asp Onsjö (2006) menar i sin avhandling att åtgärdsprogram kan vara 
”bara” ett dokument som ändå inte underlättar skolsituationen för elever eller så kan 
åtgärdsprogram användas som ett verktyg för att förändra skolsituation för elever i behov av 
särskilt stöd. Alla stödåtgärder ska dokumenteras i åtgärdsprogram, inte bara stöd med 
inlärning, utan även vid andra typer av problem. Samtalet mellan föräldrar, skola, och elev, 
och resultatet av överenskommelser är en viktig del. Att sedan följa upp tidigare 
överenskommelser och att utvärdera insatserna är en annan viktig del. Dessutom anser 
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Söderman och Haga-Sautermeister (1996) att specialpedagogernas kunskap bör användas till 
att göra utvecklingsbedömningar, både kunskapsmässigt och psykosocialt av elever i behov 
av särskilt stöd och dess pedagogiska förutsättningar för inlärning. Detta kan handla om 
trygghet, självförtroende, krav, tid och metoder. 
 
Skolverket (2001) har beskrivit barnens rättigheter utifrån olika utredningar och läroplaner, 
och att är det viktigt att ta vara på elevens möjligheter och förutsättningar. Målet är att skapa 
en varm och förstående arbetsmiljö menar Söderman och Haga-Sautermeister (1996) och att 
som specialpedagog utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande. Likaså att ta hänsyn till elevens hela livssituation samt ta vara på elevens starka 
sidor. Vernersson (1998) ser specialpedagogens sociala kompetens som värdefull, och menar 
att det sociala och pedagogiska klimatet är avgörande för elev i behov av stöd. Hägglund 
(1996), understryker vikten av elever i behov av särskilt stöd och tänker då på elever med 
annan kulturell bakgrund där det saknas mycket information hur de lever nu och deras tidigare 
bakgrund. Föräldrakontakten är mycket begränsad. Författaren menar att ett samarbete måste 
ske för deras delaktighet i skolan. Danielsson och Liljeroth (1999), beskriver insatser som 
viktiga för att utveckla elevens självkänsla, vilket kräver samverkande insatser. Uppmuntran 
och beröm är viktiga ingredienser men också förståelsen av konsekvenser om insatsen uteblir. 
Detta med självförtroende är ett problem för elever i behov av särskilt stöd.  
 
Sammanfattning 
Litteraturgenomgången visar att specialpedagogernas arbetssätt i skolan är att ge stöd på olika 
vis. Detta säger också skolverket och läroplanen. Specialpedagogernas kompetens sker utifrån 
utbildningen medan specialläraren får benämningen expert. Specialpedagogens uppdrag är att 
undervisa, utreda och utveckla, samt ha ett övergripande ansvar. Läroplanernas olika fokus är 
att Lgr80 ser att ”skolan måste” medan Lpo94 ser mer till ”elevens olika förutsättningar”   
 
2.2 Handledning och samverkan     
Bladini (2004) skriver i sin studie om specialpedagogernas handledande roll. Hon skriver om 
innehållet i de handledande samtalen, och hur de kan påverka vidare. Specialpedagogernas 
handledande funktion är oklar menar författaren, och det ser väldigt olika ut i olika 
verksamheter. Handledning kan dels vara ett verktyg för att förbättra en situation för ett barn i 
behov av särskilt stöd och dels kan handledning vara mer som en diskussion, där man 
tillsammans kan reflektera över olika problem/lösningar för att få en annan syn på problem. 
Oavsett vad/hur en handledning är, så vill man med handledning få en förändring till stånd. 
Detta håller även Söderman och Haga-Sautermeister (1996) med om och ser den handledande 
rollen för specialpedagoger som; att lyssna, vara bollplank och observation. Författarna ser 
handledningen i förtroende med läraren tillsammans i samspelet med eleven.  Ahl, Nyberg 
och Persson (1994), säger att handledning i vissa kommuner är mer viktigt än att 
specialpedagogernas timmar läggs i klassrummet. Författarna förstärker detta, med att 
specialpedagogernas kraft ska läggas på arbetet med och för elever med behov av hjälp och 
stöd och inte för att rättfärdiga barnens plats bland kollegor och skolledning. Sahlin (2004) ser 
handledning som en ny specialpedagogisk funktion, vilket utformades från speciallärarens 
uppgifter och fokus togs från eleven till omgivningen. Detta menar författaren skulle leda till 
kvalitativa förbättringar i skolan, i form av handledning, konsultation och rådgivande 
funktioner, alltså mer åtgärdsinriktad än förändringsinriktad. Detta innebär att vara en 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar och kollegor m.fl.  
 
Hägglund (1996) beskriver i sin rapport elever med annan kulturell bakgrund från olika 
Stockholmskolor och dess behov av stöd. Stödet är av förklarliga skäl mer resurskrävande då 
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språk och kulturbakgrund bringar svårigheter men ändå av största vikt i en skola för alla. Det 
vi kan se är att utbildning och kunskap krävs för anpassning och utveckling av stöd för dessa 
elever. 
 
Andersson (1999) menar att en bra dialog med föräldrarna är viktig och i Lpo-94 är det ett 
krav att skolan ska samarbeta med föräldrarna. Det är viktigt att ha en bra dialog med 
föräldrarna, även om det inte är helt lätt ibland, anser Andersson. Författaren skriver många 
tänkvärda saker om samspel och hur det går att göra saker bättre. Assarsson, Lansheim och 
Rosenqvist, Lansheim och Rosenqvist (2002) bekräftar detta med att se samverkan i en social 
kontext, alltså att närmiljöerna är lika viktiga som det samhällärliga. Söderman och Haga-
Sautermeister (1996) ser elevvårdskonferenser som en positiv samverkansform. Även andra 
former med skolledare och övriga kollegor samt även andra verksamheter som är knutna till 
skolan, såsom fritids, kan vara bra att samarbeta med. Klimatet på skolan har en viss 
betydelse för samverkan, menar författaren. Danielsson och Liljeroth (1996) skriver om 
struktur, och menar att struktur är en kvalité i pedagogiska verksamheter. De menar att det är 
omgivningen som ska struktureras och inte individen. Författarna menar vidare att struktur 
inte får bli statisk, den måste förändras och ingå i en process. Struktur i tid, är viktigt för 
många och rutiner är bra och skapar i sin tur trygghet, och behövs både hemma och i skolan. 
Struktur i innehåll, bygger på att det finns tydliga mål i skolan. Det räcker dock inte med 
skolans mål, eleven måste ha individuella mål, kortsiktiga och långsiktiga, där 
specialpedagogen har en funktion för elever i behov av särskilt stöd. Struktur är ett medel att 
hjälpa den enskilde eleven mot utveckling menar författarna. 
 
Sammanfattning 
Litteraturgenomgången visar att det finns olika syn på handledning. Det finns olika tankar om 
handledningens olika former, rådgivning, konsultation eller som bollplank, och hur den bör 
användas. Hur handledning vägleder eleven ser författarna olika på. Samverkan mellan skolan 
och föräldrar ser författarna som viktig. Likaså är samspelet mellan olika personalkategorier 
värdefullt.  
 
2.3 Yrkesroll/specialpedagogisk kompetens 
Specialpedagogens yrkesroll har troligtvis flera ”ansikten” beroende på hur de arbetar på sin 
respektive skola. Egwall (2002) ser specialpedagogen som relativt ny i sin roll och att arbetet 
ligger i att omsätta psykologiska utredningar till pedagogiska konsekvenser. Utveckla sin 
professionalitet och motverka svårigheter genom att se helheten runt eleven. Samt att de 
specialpedagogiska insatserna blir naturliga inslag i den ordinarie verksamheten. Åman 
(2006) ser profession och kompetens mer knutna till verksamheten än till den 
specialpedagogiska profession som erhölls genom utbildningen. Eden (1999) ser yrkesrollen 
utifrån tilltänkta uppgifter inom skolan såsom kompetens i att handleda, stödja, stimulera 
barn/ungdomar/vuxna, analysera, initiera och leda utvecklingsarbete är även det en uppgift. 
Även teoretiska och praktiska kunskaper att arbeta på individ/grupp/organisationsnivå är även 
det en kompetens. Men samtidigt menar författaren att dessa kompetenser inte förverkligas 
och tas tillvara på många arbetsplatser, men för att den specialpedagogiska yrkesrollen ska 
förstärkas måste specialpedagogerna också påverka sin egen situation. Söderman och Haga-
Sautermeister (1996) menar även de att specialpedagogens roll är att främja elevens 
utveckling på ett mer handledande sätt att lektionerna både är direkt och indirekt anpassat för 
eleven. Stort förtroende och mandat av rektor gör att specialpedagogen kan arbeta 
målmedvetet och ta ledning över rollen. Samtidigt menar författaren att olika yrkesroller 
måste se sina gränser för att samverka. Malmgren Hansen (2002) har skrivit om 
specialpedagogerna i en förändringsprocess under och efter utbildning. Ahl, Nyberg och 
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Persson (1994) riktar också in sig på specialkompetens utifrån utbildning till yrkesutövande 
arbetsuppgifter i sin studie, där det visar sig att väldigt få specialpedagoger arbetar som 
specialpedagoger. Författarna ser detta som okunskap och oförmåga men ser samtidigt en 
framtidstro, att den nya yrkesgruppen ännu inte fått samhällelig genomslagskraft. Olika 
faktorer har också betydelse för hur efterfrågan på specialpedagogisk kompetens, utbildning 
och erfarenhet (Byström och Nilsson, 2003). Egwall (2002) ser både specialpedagog och 
speciallärare som behövda på skolorna. Detta för att tiden inte räcker till både handledning 
och direkt elevundervisning samt att akuta insatser tar mer plats än det långsiktiga 
förändringsarbetet. Vidare säger författaren att specialpedagoger har svårt att hitta sin 
identitet. Dessutom upplever fler en känsla av ensamhet. 
 
Sammanfattning 
Yrkesrollerna utifrån specialpedagogutbildningen kan se olika ut, det visar 
litteraturgenomgången. Professionen är att se helheten kring eleven men också att arbeta på 
grupp och organisationsnivå är kompetens. Specialpedagogen måste också kunna påverka sin 
situation. 
 
2.4 Teoretiska utgångspunkter  
Människan ingår i olika system, socialt, pedagogiskt eller psykologiskt. Detta handlar om 
närmiljön kontra den yttre miljön, alltså specialpedagogens relation till eleven i klassrummet å 
ena sidan, men å andra sidan specialpedagogens samverkan till skolledare och styrdokument. 
Vi vill även synliggöra hur det skapas goda lärande- och utvecklingsmöjligheter för elever i 
behov av särskilt stöd. 
 
2.4.1 Utvecklingsekologisk utgångspunkt 
Vi utgår ifrån ett ekologiskt perspektiv där systemteorin kan ses som en yttre ram. Vi 
använder oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, som beskriver hur barn 
utvecklas och påverkas av miljön. Vi använder även Vygotskijs teori, som sätter individen i 
ett historiskt och kulturellt sammanhang. I vår studie kan fokus ligga på relationer mellan 
specialpedagogen och eleven eller mellan skolan och specialpedagogen på mikro/makro nivå. 
Upplevelserna av hur insatserna involverar olika nivåer ger också Assarsson, Lansheim och 
Rosenqvist (2002) exempel på. De ser olika paradigm i specialpedagogikens verkligheter. 
Författarna nämner bland annat att det socialistiska paradigmet med fokus på förhållanden på 
makronivån handlar om sociala skillnader som kan bero på politiska förändringar. Ett annat 
paradigm är det organisatoriska, där de menar att skolan har svårigheter att möta barn med 
behov av stöd. Här är fokus på faktorer och förhållanden på mesonivån. Det tredje 
paradigmet, det psykologisktmedicinska, handlar om medicinska faktorer som kan påverka 
eleven. Ett sociologiskt perspektiv innebär att vi alla är beroende av varandra och måste 
samspela (Malmgren Hansen, 2003). Läroplanen – 94 uppger vikten av stöd till elever med 
svårigheter. Assarsson, Lansheim och Rosenqvist nämner elevens behov, sociala 
förutsättningar samt rektorns ekonomiska dilemma. Detta ser vi som de system från det 
minsta till det största från mikro och makronivåer. 
Utvecklingsekologin innebär att barns utveckling är i samspel med miljön som ständigt 
förändras och hur barnen reagerar på omgivningen (Ogden, 1991). Till skillnad från andra 
utvecklingsteorier har utvecklingsekologin ett vidare miljöbegrepp där den enskilda individen 
i sin närmiljö och genom olika faktorer samspelar med sin omgivning. Påverkan kan även ske 
på samhällsnivå. Björklid och Fischbein (1996), menar att viktig kunskap för 
specialpedagogen är att arbetssättet styrs mycket av hur eleven i behov av stöd påverkas av 
olika miljöer, relationer, undervisningssätt, läroplaner, samhällsklimat osv. och att förändring 
hela tiden sker. Specialpedagogens helhetsbild av eleven ges utifrån detta och förståelsen för 
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olika strukturer, i vilket eleven formas och vistas i sin vardag. Likaså kan specialpedagogen 
själv vara påverkad av olika styrningar. Det utvecklingsekologiska tänkandet är relevant, 
utifrån elevens komplexitet men också med avseende på specialpedagogens uppdrag som 
involverar olika faktorer alltifrån samhällsnivå till elevens lärande miljö. (SOU1999: 63) 
Björklid och Fischbein menar att Bronfenbrenners olika system kännetecknas av hierarkisk 
sammansättning av strukturer alltifrån mikrosystmet genom meso-och exo- till 
makrosystemet. Teorin ligger också till grund för hur specialpedagogen ser på sitt arbetssätt 
och på elevens behov av stöd. Deras vardagsmiljö påverkar och påverkas av andra, direkt och 
indirekt. Mikrosystemet kännetecknas av närmiljön såsom familjen, kamrater, eller grannar, 
vilket utveckling och påverkan sker i olika sociala relationer. Mesosystemet kännetecknas av 
när relationer utvecklas mellan olika närmiljöer såsom familj, skola hur dessa förstärks eller 
motverkar varandra. Exosystemet kännetecknas av faktorer utanför närmiljön som indirekt 
påverkar barnens verkliga miljö såsom ekonomi, arbetsförhållanden eller boende. 
Makrosystemet kännetecknas av samhällsstrukturen där lagar och förordningar stämmer 
överens. 
  
Enligt Bronfenbrenners modell, som har en utvecklingsekologisk utgångspunkt, påverkar 
miljön barns beteende och utveckling (Bronfenbrenner, 1973). Förebilder är viktigt och det 
kan gälla inlärning. I skolsammanhang innebär det en interaktion mellan lärare och elev. Det 
kan gälla att göra något som barnet aldrig varit med om, men att förmå barnet att ta till sig 
detta. Eller det kan gälla att göra något som barnet redan kan och på så vis förmå barnet att 
ägna sig åt det. Detta menar Bronfenbrenner kanske är det viktigaste för elevens utveckling. 
Vidare tar författaren upp i sin modell social förstärkning. Detta sker bland annat om vi vill 
utveckla en viss färdighet eller beteende hos barnet genom att inte bara förstärka barnet självt 
utan också de förebilder som förekommer runt i kring barnet. Detta förutsätter tre personers 
medverkan, barnet, förebilden och förstärkaren. En sådan triangel kan ju också representera i 
olika gruppbildningar av en klass eller arbetsgrupp. Bronfenbrenner ger exempel på hur olika 
sociala sammanhang påverkar elevens förutsättningar såsom i Klassrummet, Skolan, 
Närmiljön och Den större gemenskapen.  
Skolan är ett exempel på att bidra till det individuella barnets utveckling. Inom den formella 
ramen för uppfostran och undervisning är skolan den sociala enhet som barnet och de, som 
ansvarar för dess välfärd, har lättast att identifiera sig med, vilket Bronfenbrenner säger är:  
 

Om hela skolan dras in i aktiviteter som koncentrerar sig på barnet och dess behov, om 
äldre barn, skolorganisationer, lärare, skoladministratörer, föräldraföreningar, ect., om 
alla dessa personer och grupper på något sätt deltar i arbetet och offentligt stöder dem 
som är mest aktivt engagerade i det, ökar den förstärkande effekten i proportion till 
satsningen. Och tvärtom: om man tillämpar ett specialprogram i en enstaka klass, får de 
inte bara mindre förstärkande effekter utan man riskerar dessutom att den övriga skolan 
uppfattar ”specialklassen” som förargelseväckande och behandlar den illa. Resultatet blir 
bara att dessa”problembarns” från början negativa uppfattning om sig själva bestyrks 
ytterligare.(sid.163 ). 
 

Bronfenbrenner menar att det gäller att föräldrar och andra vuxna blir mer aktivt engagerade i 
barnens liv och tvärtom och att då barnen blir mer aktiva och känner ansvar för den egna 
familjen, lokalsamhället och samhället i stort. 
 
Bronfenbrenners teori är relevant för vår studie, där olika miljöfaktorer påverkar barns 
beteende och utveckling. Specialpedagogen ser till hela elevens hela situation både det 
individuella och den kunskapsmässiga men också det sociala. Bronfenbrenner talar om 
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förstärkning och vilka förebilder det finns kring barnet, vilket kan handla om att inte bara se 
till problemen utan att ta vara på elevens styrkor. Detta påverkar elevens förutsättningar för 
inlärning. Jakobsson (2002) menar att den utvecklingsekologiska modellen har använts inom 
det specialpedagogiska fältet. Sambandet mellan individens förutsättningar och miljön 
involverar aspekter från det psykologiska, biologiska, sociologiska och fysiska fältet. Denna 
helhetsmodell är specialpedagogikens uppgift att förena i det individuella och den omgivande 
miljön.  Mikrosystemet utgör tillsammans skolmiljö och hemmiljö. Sedan visar mesosystemet 
betydelsen av kontakten dem emellan. Exosystemet visar på skolans organisation, resurser 
och föräldrarnas arbetsförhållanden. Makrosystemet innefattar styrdokument och pedagogiska 
traditioner. Samspelet kan ju då vara miljö skolan och individer alltså specialpedagog och 
elev i behov av stöd. Dessa faktorer påverkar varandra.  Avslutningsvis menar författaren att 
skolmiljön kan ses som en övergripande struktur med delstrukturer där varierande aktivitets- 
roll- och relationsmönster, såsom skolans miljö, kamratrelationer eller 
undervisningsupplägget. 
 
Utvecklingsekologiska modellen är således relevant för vår studie därför att den bidrar till 
förståelsen för hur barn utvecklas i samspel med miljön olika påverkansfaktorer och hur de 
kan förändras. Denna teori ligger i linje med våra funderingar vad specialpedagogen anser kan 
påverka deras arbetsmetoder och på vilket sätt eleven får ta del av specialundervisningen och 
sambandet mellan elevens förutsättningar och miljöns påverkan.  
 
2.4.2 Vygotskijs utvecklingsteori  
Grunden i Vygotskijs teori om människans utveckling är det dialektiska förhållandet mellan 
människa och kultur. Teorin sätter in individen i ett historiskt samt kulturell kontext. 
Fischbein och Björklid (1996) säger ju också att individ och samhälle påverkar varandra och 
att detta förmedlas genom exempelvis språket. Detta kan ingå i en så kallad ”triadisk 
samspelsmodell” (sid. 76). Denna tredelade modell anger just hur interaktionen alltså 
samspelet, går till. Teorin handlar både om utveckling och undervisning och förståelsen av 
barnets psykologiska och sociokulturella till undervisningen. Det som Vygotskij beskriver 
som den ”närmaste utvecklingszon” är att ett socialt skapande inlärningsvillkor, som har en 
avgörande betydelse för barnets utveckling. Barnets kompetens kan inte uteslutande förstås 
utifrån den utvecklingsnivå de befinner sig. Det Vygotskij menade var att barnet i samarbete 
med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera mer än det kan klara på egen hand. 
Alltså det barnen klarar idag, kommer de senare att klara själv, det vill säga, det barnet lär sig 
genom samspelet. Teorin menar att utveckling sker genom lärande.  Det finns tre såkallade 
”drag” i Vygotskijs teori vilka är holistisk undervisning, förmedlad inlärning och förändring.  
 
Det är mycket som är pedagogiskt användbart i Vygotskijs teori, såsom kognitiv träning av 
barn med inlärningssvårigheter. Han nämner också vikten av att uppskatta och bedöma den 
enskildes elevs närmaste utvecklingszon inom ett givet ämnesområde. Specialpedagogiska 
åtgärder har jämförbara paralleller med Vygotskijs teori. Lärande och problemlösning sker 
genom att använda strategier för att lära sig ett sätt att arbeta. Självinstruktionsträning innebär, 
att eleven får lära sig att använda strategier i olika problemsituationer, vilket är goda 
specialpedagogiska metoder. Exempelvis har utgångspunkten i arbetet med elever som har 
skrivsvårigheter, varit att det som barnet klarar med hjälp av vuxna är att läraren pratar om 
strategierna och barnet upprepar, på så sätt kommer barnet att klara det ensamt när 
strategierna har internaliserats alltså att eleven tänker sig in i hur en strategi skall utföras och 
därmed befästs den. Detta är exempel på hur Vygotskijs teorier kan ligga till grund för arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd. Vidare säger författaren att genom ett tätt socialt samspel 
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med elever i undervisningssituationer, kan vuxna och mer kompetenta personer bidra till att 
eleverna utvecklas till duktiga och självständiga problemlösare (Bråten, 1996).  
Vygotskijs utvecklingsteori är relevant med avseende på vår studie, alltifrån 
specialpedagogens förhållande till individens utveckling och hur detta påverkar eleven. 
 
3. Metod  
3.1 Undersökningsdesign 
Vår studie har en kvalitativ design. Det kvalitativa angreppssättet bidrar till att förstå 
innebörder och i vårt fall att försöka förstå hur specialpedagogerna kan vara till stöd för elever 
i behov av särskilt stöd. Det innebär en mer upptäckande ansats än vad ett kvantitativt synsätt 
som kan ge mer bevisande resultat. Lantz (1993) beskriver att det handlar om olika 
kunskapsformer å ena sidan ett positivistiskt synsätt av mer objektiv karaktär å andra sidan 
den hermeneutiska linjen med en mer subjektiv ansats. Därför ser vi inte det kvantitativa 
angreppssättet som relevant för denna studie. Vi använder oss av kvalitativ studie som 
vetenskaplig metod, genom att samla in data via intervjuer. Det kvalitativa angreppssättet med 
syfte att förstå innebörden, är i vårt fall att försöka förstå hur specialpedagogerna är till stöd 
för elever i behov av särskilt stöd.  
Merriam (1994) menar att deskriptiv forskning används för att beskriva och förklara något. 
Målet är då att studera skeenden och företeelser. Frågeställningar som ”på vilket sätt” och 
”varför” passar då bra för studien, då den är av kvalitativ art och går på djupet för att få insikt 
och upptäckt, för att sen tolkas efter datainsamlingen. Vi studerar specialpedagogernas 
arbetssätt för att få insikt om hur de arbetar och på vilket sätt de arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd. Vi hoppas upptäcka mönster likheter/skillnader i deras arbete. 
Merriam menar att en heuristisk design innebär att läsarens förståelse av en företeelse kan 
förbättras och även vidga läsarens erfarenhet och skapa nya innebörder. En heretisk design 
kan ge bakgrund till en viss situation, vad och varför något hände. Den kan också förklara en 
förändring, varför den fungerar eller inte. Tillämpbarheten ökar genom att den utvärderar och 
sammanfattar. Vi vill genom vår studie förstå vilken roll ”de nya specialpedagogerna” har på 
skolorna efter sin specialpedagogutbildning. 
Merriam menar att den kunskap vi får av kvalitativa studier, blir mer utvecklande genom att 
forskaren tolkar och lägger till sin egen erfarenhet och förståelse i studien. Detta leder till 
generaliseringar när ny och gammal information läggs ihop. Merriam menar att ett kvalitativt 
angreppssätt har som syfte att förstå innebörden av en företeelse. Det finns många 
verkligheter som är subjektiva och behöver tolkas, mer än mätas. Den tolkande beskrivningen 
är för att utveckla kategorier, eller belysa, stödja eller ifrågasätta teoretiska förutsättningar. Vi 
utvecklade kategorier utifrån de mest förekommande datat i materialet eller som Merriam 
uttrycker det i form av regelbundenheter och företeelser som förekommer i informationen. 
Alltså att hitta gemensamma mönster som passar in på studiens fokus men kanske också se 
några skillnader som belyser studiens resultat. 
 
Valet av metod görs utifrån studiens syfte som ligger i linje med kvalitativa kriterier att ta 
reda på komplexiteten och innebörden i mänskliga erfarenheter (Lantz, 1993). Vi vet också att 
detta innebär ett induktivt angreppssätt där erfarenheter framkommer under studiens gång. 
Den filosofiska kunskapssynen ser vi som epistemologisk alltså hur, kommer man fram till 
vetandet, och hur inlärning genomförs. Därför ser vi också att den hermeneutiska traditionen 
präglar vårt designval, då ett tolkningsmönster råder.  
 
3.2 Intervju/datainsamling 
Intervju är vanlig insamling av data vid kvalitativa studier. I delvis strukturerade intervjuer 
vill man ha viss information från alla informanterna. Dessa intervjuer har 
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frågor/frågeställningar som ska utforskas, men ordningsföljden eller ordalydelsen bestäms ej i 
förväg, vilket ger forskaren viss frihet att svara an på hur situationen utvecklas under 
intervjuns gång. Eftersom vi är två personer som genomför intervjuerna har vi en frågeguide 
att gå efter, för att få information om liknande saker hos våra informanter. Vi vill ändå ha viss 
frihet att följa det som kommer upp under intervjuns gång. 
 
Vi valde intervju för att det ligger i linje med vårt syfte. Detta bekräftar också Denscombe 
(1998) att om behovet av frågor är att mer gå på djupet, än på bredden i materialet, är intervju 
alternativet. Vi motiverar också beslutet i att vi tror på hög och mer kvalitativ svarsfrekvens 
med intervjuform. Den direkta kontakten med informanten ser vi som betydelsefull i och med 
att kroppsspråk och det hörda ordet tillsammans ger kraft i intervjusvaren. Författaren 
bekräftar detta med att betona, att data som baseras på känslor och erfarenheter är av sådan 
natur att de behöver utforskas än bara redovisas med ett ord eller två, vilket enkäter 
kännetecknar. Observation var inte aktuell eftersom syftet ligger i att synliggöra 
specialpedagogernas arbetssätt. 
Vad är en intervju? Lantz (1993) menar att det är att ställa frågor vilket oftast är det lättaste 
sättet att få information hur en person uppfattar och känner för en viss företeelse eller 
situation. Det är också en dialog i s.k. tvåsamtal. I vardagliga sammanhang är det en sak 
medan i yrkesmässig kontext krävs vissa redskap och särskilda krav. 
Vi ser olika metoder för att få in data som exempel intervju, enkäter och observationer. Vilken 
metod man än föredrar för sin studie finns både styrkor och svagheter för respektive. Enkäter 
eller frågeformulär, har sina fördelar av bred täckning, förhållandevis billiga, förkodad data 
och ingen interaktion med forskaren vilket innebär att forskareffekten utesluts (Denscombe, 
1998). Nackdelar kan vara att svaren är okontrollerbara både i mängd och i kvalité. 
Observationers fördelar kan vara enligt författaren studien görs i naturlig miljö samt objektet 
framstår i ett helhetsperspektiv. Det negativa kan vara personligt engagemang och att 
tillförlitligheten och etiken blir ifrågasatt. Intervjuns fördelar karaktäriseras av djup 
information med personliga upplevelser, hög svarsfrekvens samt direktkontakten berörs av att 
validiteten blir hög. Nackdelar kan vara tidskrävande, kostsamt och forskareffekt gynnsam. 
En gemensam nämnare för dessa metoder är att alla har fått information om frivilligt 
deltagande eller att när som helst avstå, gällande etiken, menar författaren. 
 
3.3 Intervjufrågor 
Vi väljer den intervjuform som är av semi/halvstrukturerad karaktär, därför att vi med vårt 
syfte vill spegla specialpedagogernas upplevelser av sina insatser. Vi utgår från fyra av dom 
områden som vi beskrivit i litteraturgenomgången; samverkan, handledning, arbetssätt och 
stöd. Dessa begrepp ligger som underlag för vårt problemområde och relationen dem emellan.  
Lantz (1993) beskriver halvstrukturerade frågor med att frågeområdena karaktäriseras av att 
vara i en bestämd följd och att det finns utrymme för följdfrågor och att fler intervjuer på 
samma tema ofta kan vara jämförbart. Detta anser vi kan vara av intresse eftersom vi önskar 
se eventuella skillnader mellan specialpedagogernas arbetssätt. 
En intervjuguide anser vi är ett viktigt verktyg för oss som genomför intervjuerna.(se bilaga 2) 
 
För vem ska studien vara värdefull? Detta är en viktig fråga att ställa när det gäller valet av 
angreppssätt som i sin tur bestämmer intervjufrågornas art (Lantz, 1993). I de 
halvstrukturerade och strukturerade intervjuerna sätts informanternas utsagor in i 
undersökarens referensram medan i den helt öppna intervjuformen är det informanternas 
referensram som utgör tolkningen vad som sägs. Vidare menar författaren att ett kvalitativt 
förhållningssätt handlar om att möta den vardagliga nivå och helhetssammanhang som är 
förståelsen i betydelsen att finna en mening.  Detta anser vi att vi bemöter när vi undersöker 
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specialpedagogens upplevelser av sitt arbete och dess uppgifter att vi söker i svaren huruvida 
eventuella skillnader går att finna i arbetets art för specialpedagoger i grundskolan i en och 
samma kommun.    
 
3.4 Urval och tillvägagångssätt 
DePoy och Gitlin (1999) menar att vid kvalitativa studier är det svårt att göra slumpmässiga 
urval som t.ex. systematiskt urval eller stratifierat slumpmässigt urval. Istället går det bra med 
icke slumpmässiga urval såsom lämplighetsurval eller urval baserat på syfte. Denscombe 
(1998) menar att forskare som gör småskaliga undersökningar ofta gör ett icke 
sannolikhetsurval, för de anser inte att sannolikhetsurval passar dem. En motivering är att icke 
sannolikhetsurval bygger på en upptäcks process snarare än prövning av hypoteser. Urvalets 
storlek vid kvalitativa undersökningar är vanligtvis relativ liten, vilket kan vara problematisk 
för att den kan uppfattas som skev. Därför måste forskaren vara extra tydlig när det gäller icke 
sannolikhetsurval och dess förankring. Icke sannolikhetsurval är den främsta metoden vid 
kvalitativa studier enligt Merriam (1994) och menar att den vanligaste formen är den 
målinriktade, som baseras på ett antagande att man önskar upptäcka, förstå och få insikt i 
något. Vilket i vårt fall är att försöka upptäcka och få insikt i specialpedagogernas arbete. 
DePoy och Gitlin kallar det målinriktade valet för sampling, som innebär att man avsiktligt 
gjort ett urval som vi vet i förväg uppfyller vissa kriterier. I kvalitativa undersökningar kallas 
ofta individen informant, som speglar deras roll som forskarens informatör. 
Vi använde oss av ett målinriktat, icke sannolikhetsurval. Vi har valt ut sex specialpedagoger 
från en kommuns olika skolor som informanter, och vårt kriterium är att informanterna 
arbetar på skolor med år 4-5 eller på 6-9 skolor. Vi valde också att välja ut lika många från 
respektive grupp.   
 
Forskare bör skicka ut Missivbrev i god tid för att informera om studien. Syftet med studien 
bör förklaras på ett sådant sätt så personen ifråga får personligt intresse av att ställa upp som 
informant i undersökningen. Forskare måste förklara varför personen ifråga har blivit utvald 
och vilka fler som ingår i undersökningen. Att det är frivilligt att delta och att allt material 
behandlas konfidentiellt är något som forskaren måste upplysa om. Det ska finnas namn och 
telefonnummer med i brevet om den tilltänkte respondenten har frågor om undersökningen. 
Forskaren får, men bör vara försiktig med att erbjuda en liten gåva som tack, men ett tack på 
förhand, är ett trevligt avslut på brevet, förutom underskrift av forskaren (Ejlertsson, 2005). 
Vi skickade ut missivbrev (se bilaga 1) och tog även kontakt per telefon för att boka tid och 
plats med våra informanter. Vi informerade om vilka vi var och vårt syfte med att intervjua de 
utvalda informanterna. Vi berättade också i brevet att vi tänkte använda oss av bandspelare 
vid intervjutillfället. Vi upplyste informanterna om vilken tid som vi tänkt ta i anspråk Att 
fastställa tidpunkten i missivbrevet är till nytta för både informanten och oss som forskare. 
Detta är viktigt så att ”båda parter” kan se en överenskommen tidslängd som Denscombe 
(1998) uttrycker det. Vi informerade våra informanter om att det skulle ta ca 45-60 min, vilket 
vi också kunde hålla. Vad gäller plats, så är vi av den åsikten att informanten får bestämma så 
de känner trygghet och förhoppningsvis bekvämlighet i situationen. I alla våra fall valde 
informanterna sina arbetsplatser i form av samtalsrum eller arbetsrum. Där skedde 
intervjuerna ostört, vilket också Denscombe anser viktigt för bästa kvalité på intervjuerna. 
Våra redskap under intervjun är intervjuguiden vilket Lantz (1993) kallar intervjuplan. Att 
inleda med bakgrundsfrågor såsom specialpedagogernas utbildning och yrkesår var en bra 
”mjukstart” på intervjun, detta synliggör också författaren. Eftersom vi använde oss av 
bandspelare var det viktigt att kontrollera att den fungerade och vi gjorde även ett röstprov. 
Detta bekräftar även Lantz. Descombe tar upp bandinspelning vilket är ett fullständig 
permanent dokumenthandling vad som sägs. Därför är det av största etiska betydelse att som 
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forskare ta ansvaret i detta, genom att efter transkribering dvs. utskriften, kassera banden. Vid 
transkriberingen är det betydelsefullt att fånga informanternas uttryck, såsom kroppsspråk och 
tonfall menar Denscombe, vilket vi använde oss av.  
 
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
All forskning måste vara trovärdig och pålitlig. En studies resultat måste presenteras så den 
verkar riktig för studiens läsare. Om förståelsen är grunden för undersökningen, är kriterierna 
för att lita på resultatet helt annorlunda än om syftet är att prova en hypotes eller upptäcka en 
lag (Merriam, 1994). 
Inre validitet är frågan om i vilken mån studiens resultat överensstämmer med verkligheten. I 
vårt fall har vi intervjuat specialpedagoger på sex av åtta skolor i en kommun, och tror därför 
att validiteten är tämligen god, inom den undersökta kommunen. Hur det ser ut i andra 
kommuner än vår undersökta vet vi inte, men vi kan ändå tro att det finns fler kommuner som 
ser ut på liknande sätt. 
Merriam menar att en forskare försöker beskriva verkligheten och hur den upplevs av 
människorna som finns där. En kvalitativ forskare är mer intresserad av perspektivet än av 
sanningen i sig.  I vårt fall vill vi beskriva specialpedagogernas arbetssätt och ta reda på 
specialpedagogernas upplevelse av specialpedagogiskt arbete/insatser. 
Reliabilitet är ett problembegrepp inom samhällsforsningen menar Merriam, eftersom 
människors beteende ständigt är föränderliga. Tillvägagångssättet vid kvalitativ studie kan 
inte fastställas från början, den utvecklas efterhand. Därför kan inte heller reliabiliteten 
hävdas på ett meningsfullt sätt. En upprepning av en kvalitativ undersökning kommer aldrig 
att ge samma resultat menar Merriam. Vi menar att skolan ständigt förändras och att om vi 
skulle upprepa vår undersökning senare så skulle resultatet bli annorlunda, mer eller mindre 
förändrat. 
 
3.6 Etik  
Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer (2003), vilka kan sammanfattas som fyra 
krav. Dessa krav belyste vi med enklare termer i informationsbrevet. Det första gällde 
Informationskravet som innebär att vi tog tillvara de regler som talar om studiens syfte, varför 
vi vill intervjua specialpedagogerna. Detta genom att skriva ett informationsbrev eller ett s.k. 
missivbrev  till våra tilltänkta informanter med en tydlig information. Nyttjandetkravet 
handlar om att ta tillvara de regler, gällande enskilda personer och dess uppgifter och att det 
endast få användas för forskningsändamål. Likaså att våra informanters rätt att förstå nyttan 
av studien. Samtyckekravet innebär att informanterna bestämmer om sin medverkan och kan 
avbryta när helst de vill. Detta tillgodosåg vi dem med att berätta, både muntligen och 
skriftligen. Konfidentiellkravet är när vi som forskare garanterar specialpedagogen anonymitet 
och att ingen obehörig ska ta del av materialet. Detta tillgodosåg vi genom att skydda 
informanternas identitet för att det inte ska bli obehagliga konsekvenser för dem, både inom 
yrkeslivet och privat. Deras personliga aspekter är av största vikt för oss, men dessa får inte 
härröras till dem personligen.  
 
4. Resultat och Analys 
Vi ser det specialpedagogiska arbetet i grundskolan som tre delar vilket framkom när vi sökte 
gemensamma mönster. Ett praktiskt sätt som vi arbetade efter var att utforma en matris, vilket 
också Lantz (1993) ger exempel på. Eftersom vi har en kvalitativ studie, har vi kategoriserat 
materialet utifrån datainsamlingen. Våra tre delar är: Specialpedagogens arbetssätt, för att få 
insikt i hur de arbetar. Deras syn på elevers lärande och utveckling, för att försöka förstå hur 
vad som påverkar detta. Och till sist specialpedagogernas upplevelser av sitt arbete, detta för 
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att få ta del av deras personliga uppfattningar av sin yrkesroll. Vid redovisningen utgår vi från 
forskningsfrågorna och väljer att dela upp, presentationen av resultatet, som vi tidigare nämnt, 
i fyra kategorier, som grundar sig på de mest förekommande svaren. Kategorierna till 
forskningsfråga ett är handledning, elevtid, insatser och samverkansformer. Även 
specialpedagogens upplevelse av sitt arbete redovisas under fyra kategorier till tredje 
forskningsfrågan. Dessa redovisas med avseende på följande områden; påverkansfaktorer, 
uppdragsgivare, tidsfaktor och personliga aspekter på yrkesrollen. Analysen görs i samband 
med varje forskningsfråga.       
 
4.1 Specialpedagogens arbetssätt  
Handledning 
Handledning, det vill säga handledning av mer formell art, arbetar ingen av dem med. Formell 
handledning ser nästan alla utifrån den form handledning beskrivits i 
specialpedagogutbildningen. Så här beskrivs handledningen under utbildningen, ”i form av 
processhandledning, grupphandledning och kontrakt som skulle skrivas under, men i 
verkligheten har jag inte haft det i den formen” (specialpedagog E).  
Formell handledning, menar de bör ske på någon annan skola än på den de själva arbetar. Det 
är bättre att byta med andra specialpedagoger, menar de flesta. Svårigheten med att handleda 
på den egna skolan är att man har för mycket förförståelse och revirtänk, menar 
specialpedagogerna B och F. ”Det är ju ändå där man är och bäst vet vilka problem och 
funderingar det finns” (specialpedagog B). Efterfrågan, behovet och önskan att ha formell 
handledning inbakat i tjänsten, finns hos några av dem. Medan en av dem menar att ha 
formell handledning inte är något hon saknar.  
 
Resultatet visar att alla specialpedagoger ser olika på handledning. Begreppet handledning har 
fått olika uttryck från så gott som alla och vad det innebär just för dem. Handledning är av 
mer ”… spontan form, exempelvis när någon söker upp mig för rådfrågning, eller när någon 
vill ha mig som ventil, där jag behöver stötta personal och avlasta dem” (specialpedagog B). 
Några säger att deras handledarfunktion mer fungerar som”… bollplank”. Handledning kan 
vara i form av att alltid ha ”… en öppen dörr” (specialpedagog D), handledning kan ske både 
i fikarummet och i arbetslaget menar någon. 
 
Resultatet visade även att alla specialpedagoger hade handledning i någon form 
”Handledarrollen blir inte så regelbunden som jag skulle vilja” (specialpedagog C). Nästan 
alla har handledning mot lärare eller elevassistenter ”Handledningsrollen ser jag mest som 
ledande och mer indirekt arbete samt en handledare för specialfolket” (specialpedagog D). 
Handledarfunktionen är mycket viktig, vilket är när lärarna och hon diskuterar hur 
speciallärarna ska undervisa eleverna (specialpedagog D). Hon uttrycker även att handledning 
är behovet att ”… överföra rätt tänk” och vikten av att ge rätt hjälp, till övrig personal och 
skolledning. Andra utbildade handledare finns antingen till för lärarna eller till för 
specialpedagogerna (specialpedagogerna C och D). 
 
Specialpedagogens elevtid  
Resultatet visade att alla specialpedagoger har i någon form, mer eller mindre, direkt kontakt 
med eleven i behov av stöd. De träffar elever regelbundet alltifrån 1 gång per vecka till 3-4 
gånger per vecka. I genomsnitt blir det cirka 12 timmar per vecka. Antalet elever varierar allt 
ifrån två elever till fem elever. ”Det är bra att arbeta intensivt, helst varje dag med dessa 
elever” (specialpedagog A). Elevkontakterna sker oftast enskilt. ”Jag har ganska mycket tid 
med elever om jag jämför mig med andra” (specialpedagog B). ”Men ibland träffar jag en 
elev några gånger under en kortare period och sen fortsätter arbetet ute i klassen” berättar 
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hon vidare. Spontana och akuta kontakter har många av dem. Den direkta fysiska kontakten 
handlar om undervisning, läs och skrivinlärning menar alla specialpedagogerna. ”Rent fysiskt 
sker arbetet direkt och oftast enskilt med eleven utifrån dennes behovs” (specialpedagog D). 
Till detta kommer skolans resultat på läskedjetester som specialpedagoger sammanställer och 
noterar de lågt presterande eleverna, för att sedan göra läs- och skrivutredningar. Alla träffar 
elever i samband med skrivutredningar och kartläggningar. Det sociala behovet av stöd ökar 
vilket kräver sin tid (specialpedagog C, D och E). ”De har dåligt självförtroende och behöver 
också socialt stöd vilket man försöker bygga på samtidigt som man tränar läsningen” 
(specialpedagog C). Någon av dem förebygger de sociala problemen med att handhålla 
utbildning och undervisning i ämnet ”Struktur och tydliggörande är viktigt i min 
undervisning, tiden på den direkta kontakten är ibland hälften” (specialpedagog E). 
Specialpedagogerna planerar material till eleverna och deltar i utvecklingssamtal. 
Informanterna har direktkontakt med elever tillsammans med föräldrar i olika sammanhang. 
 
Insatser 
Resultatet visade att specialpedagoger har ett ansvar, vilket var allas åsikt. ”Jag har ett ansvar 
att följa upp hur det går för eleverna genom att kontrollera med lärarna” (specialpedagog 
A), när det gäller de specialpedagogiska insatserna på skolorna. Det gäller alla elever i behov 
av särskilt stöd. Det kan vara kursplaner/lärarscheman, överblick av läget för de elever som 
behöver stöd, kontrollera med läraren hur det går, håller sig ajour med vilka elever som 
behöver hjälp, läs och skrivutredningar, tester individuella utvecklingsplaner, 
målbeskrivningar, vissa projekt, flera skolor, och hälften har ansvar för specialpedagogiska 
resurser i form av olika yrkeskategorier. Insatser i form av föräldrastöd anses viktiga 
(specialpedagog D och E). 
 
 ”Det är mycket administrativt jobb som ingår i mitt arbete” (specialpedagog E), vilket de 
flesta anser tar mycket tid, och nämner planering som den största biten där alla sorters 
skrivarbete ingår. De ser till att rätt material finns till eleven, i några fall tillsammans med 
läraren. Insatserna är i form av rätt läromedel och metoder för eleven. Alla specialpedagoger 
skriver åtgärdsprogram. ”De kan vara olika i omfattning, men är ändå en dokumentation på 
att vi gör något” (specialpedagog A). Åtgärdsprogram skriver några tillsammans med elev 
och föräldrar och någon övervakar när läraren skriver. De har ansvar för protokoll av 
elevvårdskonferenser. Alla specialpedagoger ingår i elevvårdsteam. Insatser av mer fysisk 
kontakt i form av läsinlärning, har alla i någon form. De ansvarar för överlämnandet till år 6 
och gymnasiet. De ger hjälp när det behövs vid prov, mindre som större, och eleverna får 
hjälp med att skriva, säger de flesta av dem. 
 
Insatser kan vara ”Det kan också vara att bolla med lärare om hur man hjälper en elev på 
bästa sätt” (specialpedagog A). Det handlar också om klassrum och miljö i samarbete med 
läraren, som kan vara extra känsligt menar specialpedagogen, så att inte läraren känner sig 
påhoppad eller kritiserad. Det är olika hur specialpedagogen uppfattas i olika 
klassrumssituationer. Någon säger ”vad vill du”? eller ”bra att du kom (specialpedagog A), 
och menar att det kan ta tid att vänja sig med yrkesrollen specialpedagog. 
 
Samverkansformer 
Specialpedagoger har elevvårdsteamet som en regelbunden och stor samarbetspartner (alla 
specialpedagoger). Teamet arbetar mot föräldrar, mot elever och mot personal. De som ingår i 
teamet är rektor, skolsköterska, specialpedagog ev. lärare. Några har också kurator, psykolog 
och studievägledare med på elevvårdskonferenser. De nämner att samverkanspartner utanför 
skolan kan vara aktuellt angående en elev (specialpedagog B och F). ”Det kan vara BUP, 
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talpedagog, habiliteringen, familjepedagoger eller socialförvaltning” (specialpedagog B). 
Informanterna säger att samarbetet med föräldrarna är den viktigaste biten. Alla nämner också 
vikten av att samarbeta med lärarna och att de är välkomna med sina funderingar. De menar 
att det är viktigt med en god dialog med lärarna och inte ge pekpinnar utan tala om att de är 
duktig på ”sitt”. ”Det är ett annat tänk med elever i behov av särskilt stöd, undervisning är av 
mer struktur, konkret och mer individuellt. Därför är det viktigt med specialfolk runt dessa 
elever” (specialpedagog D). ”Kanske en bättre samverkan mellan lärarna och 
specialpedagogen att ta till sig det nya tänket enligt läroplanen om kunskap och 
helhetssynen” (specialpedagog E), och menar vidare ”Om alla skulle jobba och samverka 
utefter det som läroplanen säger, skulle det bli bättre skolresultat, det är jag övertygad om”.  
De flesta specialpedagoger har träff med de övriga specialpedagogerna i kommunen. Mer än 
hälften nämner samarbetet med specialfolket som viktigt samarbetsorgan, och menar att 
kontaktlärarna har en stor betydelse för samarbetet. 
 
Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis kan specialpedagogernas arbetssätt beskrivas som olika kategorier, enligt 
figuren nedan. 
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Resultatet visar att specialpedagogernas handledarroll, av mer formell art, inte förekommer i 
kommunen det vill säga den form som informanterna har beskrivit utifrån sin 
specialpedagogutbildning. Behov av formellhandledning finns men att den då bör ske på en 
annan skola. Specialpedagoger ser olika på handledarrollen och nämner olika uttryck för det, 
och alla ser handledning mot olika personalkategorier i någon form. Några menar att 
specialpedagogernas handledarroll är att överföra rätt ”tänk” till övrig personal och 
skolledning. Med tänk avses en samsyn på kunskap och helhet, gällande specialpedagogiskt 
arbete. Alla specialpedagoger har direkt kontakt med elever. Den mesta elevtiden är då 
specialpedagogen har läs och skrivinlärning. Många av dem nämner det sociala behovet, som 
ökar och att det kräver tid. En av specialpedagogerna förebygger det med undervisning i 
ämnet. Alla specialpedagoger har ett ansvar vad det gäller olika insatserna. Några ser 
föräldrastödet som viktigast. De administrativa uppgifterna tar mest tid i form av planering, 
säger alla. Någon menar att insatsen kan handla om klassrumssituationer, vilket kan vara 
känsligt för läraren. Specialpedagogerna samverkar mest med elevvårdsteamet. Många anser 
också att föräldrasamverkan är en viktig bit. Samverkan utanför skolan sker vanligtvis med 
BUP, familjepedagoger, socialförvaltning. Någon säger att specialpedagogen är delaktig i 
ledningsgruppen på skolan. 
 
4.1.1 Analys av specialpedagogers arbetssätt 
Malmgren-Hansen (2002) menar att i specialpedagogiska sammanhang är insatsen antingen 
”nära eleven” direkt eller i form av handledning, indirekt. Bladini (2004) säger att den 
handledande rollen är de handledande samtalen och hur de påverkas vidare och hur det leder 
samtalet framåt. Detta ger den utvecklingsekologiska teorin befästelse i form av progressiv 
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anpassning i ständig förändring. Författaren säger vidare att specialpedagogernas handledande 
funktion är oklar och ser olika ut i olika verksamheter, såsom ett verktyg till att förbättra en 
situation till mera diskussioner och reflektioner, men oavsett, så vill man med handledning få 
ett förändrat tillstånd. Ahl, Nyberg och Persson (1994) säger att handledning i vissa 
kommuner är mer viktigt för specialpedagogen, än att arbeta i klassrummet. Denna formella 
handledning, var överensstämmande med vad budskapet från specialpedagogutbildning 
förmedlade, menar flertalet informanter, 
”processhandledning, grupphandledning och kontrakt som skulle skrivas under, men i 
verkligheten har jag inte haft det i den formen”.  
Sahlin (2004) ser handledning som en ny specialpedagogisk funktion. Denna har utformats 
utifrån speciallärarens uppgifter, och fokus togs från eleven till omgivningen, alltså mer 
åtgärdsinriktad än förändringsinriktad, vilket leder till kvalitativa förbättringar, menar hon.  
Detta motsätter sig Bladini och uttrycker att mer kraft ska läggas på arbetet med och för 
elever i behov av särskilt stöd och inte rättfärdiga barnens plats bland kollegor och 
skolledning. Söderman och Haga-Sautermeister (1996) ser den handledande rollen för 
specialpedagoger i att lyssna och vara bollplank och i ett förtroende med läraren tillika i 
samspelet med eleven. I detta samtycker också flertalet av informanterna om att 
handledarrollen också ses som en mer informell handledning, såsom ”bollplank”, ”öppen 
dörr” eller ”som en ventil”. Assarsson, Lansheim och Rosenqvist (2002) ställer sig frågande 
om specialpedagogiken ska ”röra sig” inom det dialektiska eller det didaktiska området. 
Fischbein och Björklid (1996) menar att Vygotskijs teori om människans utveckling, säger att 
det föreligger dialektiska förhållanden mellan människa och kultur.   
Det handlar om att informanterna rör sig till viss del inom det didaktiska området medan det 
dialektiska området handlar om bollplank osv.  
 
Alla våra specialpedagoger hade viss direktkontakt med eleverna i behov av stöd. Historien 
beskriver specialläraren som den som var naturligt nära eleven i alla sammanhang. I 
specialpedagogiska sammanhang kan insatsen vara nära eleven i olika konstellationer. 
Resultatet visar att specialpedagogerna undervisar och utreder vilket Byström och Nilsson 
(2003) menar är ett av specialpedagogernas uppdrag. Söderman, Haga-Sautermeister (1996) 
menar att det är viktigt att få ett naturligt förhållande till eleven och dennes behov och dess 
lärare och att samarbetet börjar i klassrummet. Även Ahl, Nyberg och Persson (1994) menar 
att undervisning är en del av specialpedagogernas arbete och att det är viktigt att hjälpa de 
elever som har de största svårigheterna. Det är viktigt att specialpedagogen lär känna eleven 
och dennes problem, för att sen kunna stötta eleven och dennes lärare i ordinarie 
undervisningssituation, menar informanterna. Detta förstärker relevansen till Bronfenbrenners 
modell som synliggör betydelsen av förebilder vilket är viktigt och kan gälla inlärningen som 
i sin tur ger förstärkning (Bronfenbrenner, 1973). Samtal mellan elev, föräldrar lärare och 
specialpedagog är en viktig del för att få en förändring av ett problem, menar Asp Onsjö 
(2006). Hon menar också att det är viktigt att följa upp och utvärdera insatserna. I en 
förändringsprocess har alla aktörer sin del i samspelet för att man ska lyckas (Malmgren-
Hansen, 2003). Bronfenbrenner menar att olika sociala sammanhang påverkar elevens 
förutsättningar både när det gäller klassrummet skolan, närmiljön och den större 
gemenskapen. Vad gäller insatserna så har alla informanterna ett ansvar, visar resultatet och 
del i elevdokumentationen på olika vis. Det handlar om övergripande ansvar menar Liljegren, 
till skillnad från Söderman, Haga-Sautermeister så startar specialpedagogens arbetsuppgifter i 
klassrummet. Alla stödåtgärder ska dokumenteras menar Asp Onsjö (2006), detta för att en 
förändring av problem ska kunna ske. Dokument, t.ex. åtgärdsprogram kan vara ett verktyg 
för att lösa problem. Planering och struktur för den enskilde eleven kan vara av största 
betydelse, vilket är en uppgift för våra informanter. Liljegren och Danielsson (1996) anser att 
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elever i behov av särskilt stöd har större behov av struktur än andra, och är en trygghet för 
många elever. Informanterna berättade om miljöns betydelse och att de flesta jobbade med 
eleverna enskilt. En uttryckte också behovet av hemklassrum och hur det skulle föra med sig 
positiva effekter. Detta säger också Bronfenbrenner, att eleven i behov av stöd påverkas av 
olika miljöer, relationer, undervisningssätt, alltifrån den enskilda individen i sin närmiljö ända 
upp på samhällsnivå. Asp Onsjö menar att utvärdering av insatserna är en viktig del i 
specialpedagogernas arbete. Detta var inget som framkom från informanterna. En av 
informanterna påtalade miljöns betydelse för eleven, och Liljegren och Danielsson menar att 
det är miljön som ska förändras för eleven och inte tvärtom.  En annan viktig bit enligt Ahl, 
Nyberg och Persson (1994) i specialpedagogernas arbete är att initiera och leda det lokala 
utvecklingsarbetet, vilket några av informanterna arbetade aktivt med och vilket i 
förlängningen kan komma elever i behov av särskilt stöd till godo.     
 
Våra informanter hade många olika uppgifter, vilket är vad flera författare menar är vanligt. 
Specialpedagogerna har en bred funktion (Liljegren, 2000). Malmgren-Hansen (2002) ser 
specialpedagogens arbete som alltifrån mobbingansvar till samverkan med skolverket. Likaså 
Åman (2006) ser ett brett samarbete för specialpedagogen, dels att ge de vuxna på skolan 
förståelsen för specialpedagogiken för en god samverkan med eleverna och olika 
yrkeskategorier. Alltså att specialpedagogen bör ingå i skolans ledningsgrupp för att som det 
heter implementera ”tänkandet” men också samverka med andra grupper och ge tidig 
intervention, vilket våra informanter också ser som en viktig del i sitt arbete. Våra informanter 
hade många samverkanspartner, vilket stämmer överens med vad Malmgren-Hansen säger om 
att alla bör samverka, det gäller lärare, skolledare och samhället. Bronfenbrenner bevisar detta 
med sin teori om förstärkning och förebilder runt barnet. En s.k. triangel som representerar 
olika gruppbildningar är att hela skolan dras in i aktiviteter till elevens fördel tillskillnad mot 
om en enda klass med elever i behov av särskilt stöd ger mindre förstärkande effekter. Den 
vanligaste samverkan för våra informanter var med elevvårdsteamet och föräldrar. Söderman 
och Haga- Sautermeister (1996) menar att specialpedagogen ansvarar för samverkan inom sitt 
område och ser elevvårdskonferenser som en positiv samverkansform och tillägger att 
klimatet på skolan har betydelse för olika samverkansformer. Samarbetet med föräldrarna ser 
Andersson (1999) som en viktig del vilket också är ett krav från läroplanen. Samtidigt säger 
författaren att det inte är alltid så lätt att ha en bra dialog med föräldrarna. Våra informanter 
bekräftade att föräldrasamverkan var den viktigaste men ibland också den svåraste biten. 
Assarsson, Lansheim och Rosenqvist, (2002) ser samverkan i en social kontext att både 
närmiljö och samhällsmiljö är lika viktiga, vilket utvecklingsekologin visar genom 
Bronfenbrenners modell.  Mikrosystemet är både skolmiljö och hemmiljö och mesosystemet 
kännetecknas av relationen där i mellan, alltså att samarbetet fungerar mellan eleven, 
föräldrarna och specialpedagogen. Exosystemet är en faktor som indirekt påverkar eleven där 
vår studie visar på att informanternas samarbete i kommunen är bra men hindras av att utöva 
grupphandledning då mer resurser krävs. Makrosystemet är ju en faktor på samhällelig nivå 
där skolans styrdokument påvisar skolans uppdrag ”Om alla skulle jobba och samverka 
utefter det som läroplanen säger skulle det bli bättre skolresultat det är jag övertygad om”, 
menade en av informanterna. 
 
4.1.2 Sammanfattning specialpedagogernas arbetssätt                       
Informanterna hade ingen formell form av handledning för att utveckling av 
specialpedagogiska frågor. Däremot hade alla någon form av informell handledning. Den 
tidigare forskningen säger att den handledande rollen är oklar. En del av forskningen menar 
att samtalet har betydelse och kan påverka och förändra, och i sin tur leda utvecklingen 
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framåt. Andra delar i forskningen anser att lyssna och vara ”bollplank” är en form av 
handledning. 
En stor del av informanternas arbete bestod av administrativa uppgifter, som inte var direkt 
för elevens skull, utan mer indirekt för eleven. Men ändå kan dessa uppgifter ha betydelse för 
eleven i ett större sammanhang. 
En annan stor del i informanternas arbete var de samverkande uppgifterna, vilket 
överensstämmer med tidigare forskning som tar upp betydelsen av samverkan med föräldrar 
och personal inom skolan. 
Eleverna fick ta del av specialpedagogernas insatser via enskild undervisning/grupp. 
Informanterna gjorde utredningar av olika slag för att hjälpa eleverna på bästa sätt i skolan. 
De hade kännedom om elevers problematik för att kunna stödja föräldrar och lärare. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning som säger att det är en del av specialpedagogernas 
uppdrag.  
 
4.2 Specialpedagogens syn på elevers lärande och utveckling       
Elevens egen förmåga påverkar naturligtvis elevens lärande (specialpedagog A och E), och 
dessutom kan diagnoser påverka inlärningssituationerna. ”Det viktigaste för elevers lärande 
är att de får det stöd och den hjälp de behöver” (specialpedagog B) och att grunderna måste 
befästas så tidigt som möjligt, för att inte eleverna ska behöva misslyckas. Den yttre miljön 
påverkar elevers lärande anser de flesta av specialpedagogerna. Exempel på detta är 
gruppstorlek, arbetsro i klassrummet, placering i klassrummet och även hemmiljön kan 
påverka elevens inlärning. Föräldrars inställning och sociala situation har stor betydelse för 
elevens inlärning (specialpedagog A och F). Lärares inställning till elevens problem kan även 
det påverka elevens lärande menar de. Intresse och engagemang från pedagogen påverkar 
inlärningen positivt (specialpedagog A och C). Erfarna pedagoger och medvetenhet hos lärare 
om kunskapsutveckling, kan påverka elevers inlärning (specialpedagog E). Kompisar, struktur 
och rätt nivå på undervisningen, anpassat läromedel, är exempel på vad specialpedagogerna 
ansåg hade betydelse för elevers inlärning. 
För att elever ska utvecklas måste man ta reda på vilka svårigheter eleven har (specialpedagog 
A och B). Eleven måste själv vilja och vara beredd att jobba med problemet. Stöttning från 
personal och från hemmet är nödvändigt menar flera av specialpedagogerna. ”Skolan kan 
hjälpa mycket men samarbete med hemmet är nödvändigt” (specialpedagog C), för elevens 
utveckling. Rätt metoder och rätt material kan påverka utvecklingen och måste anpassas till 
varje enskild elev ”Det gäller att lägga ribban rätt” (specialpedagogen A), ”…att det görs på 
ett roligt sätt” (specialpedagog B). Att se till hela eleven, det är grunden för självkänslan, 
menar någon och anser att man måste ta till vara på elevens starka sidor för att främja 
utvecklingen. Medicinering vid diagnoser kan förbättra förutsättningarna för inlärning och 
utveckling (specialpedagog E). 
 
Resultatsammanfattning 
Här visar resultatet vad specialpedagogerna anser kan påverka lärande och utveckling. 
 

tidig intervetion miljöns betydelse elevers självkänsla helhetssyn

Specialpedagogens syn på lärande och utveckling

 
 

  
Resultatet visar att nästan alla specialpedagoger menade att miljön var av stor betydelse för 
elevers lärande, förutom elevens egen kognitiva förmåga. Lika många menade att lärares 
engagemang eller inställning hade stor betydelse för elevers lärande. En av 
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specialpedagogerna påtalade att det var viktigt med tidiga insatser för barn i behov av särskilt 
stöd. Tidig intervention leder till bra utveckling, vilket förutsätter att eleven varit i kontakt 
med specialpedagogen och eventuellt blivit utredd, vilket är ett av specialpedagogens 
arbetssätt. En annan av specialpedagogerna menade att diagnoser kan påverka lärandet och 
utvecklingen. 
För att elever i behov av särskilt stöd ska utvecklas på bästa sätt tyckte alla 
specialpedagogerna att man måste ta reda på vilka svårigheter/problem eleverna har. Bra 
miljö, anpassat material och struktur var viktigt för elevens utveckling menade de. Någon 
menade att insatserna måste göras på ett roligt sätt för elever som kämpar med sina 
svårigheter/problem. En helhetssyn leder till bättre lärande och utveckling, men det förutsätter 
att man samverkar, vilket är ett av specialpedagogens arbetssätt. 
 
4.2.1 Analys av specialpedagogers syn på elevers lärande och utveckling.  
Skolverket (2001) ser det som viktigt att ta vara på elevens möjligheter och förutsättningar, 
medan Malmgren-Hansen (2002) också ser den indirekta kontakten, som viktig. Söderman 
och Haga Sautermeister (1996) menar att den specialpedagogiska rollen, är att främja elevens 
utveckling på ett mer handledande sätt, både indirekt och direkt. Men för att utveckla elevens 
lärande och utveckling både direkt och indirekt, krävs struktur (Danielsson och Liljeroth, 
1996). Informanterna ser miljön som det viktigaste för lärande och utveckling, vilket 
litteraturen föga nämner förutom Söderman Haga-Sautermeister som menar att ”målet är att 
skapa en varm och förstående arbetsmiljö” denna styrka ligger också i det som 
Bronfenbrenner (1973) har studerat, att miljön påverkar elevens beteende och utveckling. 
Likaså menar Assarsson, Lansheim och Rosenqvist (2002) att närmiljöerna är lika viktiga som 
de samhälleliga. Det bekräftar det utvecklingsekologiska perspektivet vilket Ogden (1991) ser 
förståelsen i barns utveckling i samspel med miljön allt ifrån individpåverkan till samhällelig 
påverkan. Förebilder ger inlärningen förstärkning menar Bronfenbrenner vilket också 
informanterna menade hade betydelse i form av kompetens, intresse och engagemang. 
Danielsson och Liljeroth ser uppmuntran och beröm som viktigt. Likaså menar informanterna 
att elevens styrkor respektive svagheter, problem och motivation har betydelse för utveckling 
och lärande. Här ger Vygotskijs teorier relevans för den ”närmaste utvecklingszon”, som 
utvecklar och lär eleven. Helhetssynen ser Asp Onsjö (2006) i form av åtgärdsprogram och 
Söderman och Haga –Sautermeister i form av utvecklingsbedömningar. Jacobsson (2002) 
menar att den utvecklingsekologiska modellen används inom det specialpedagogiska fältet 
och det är specialpedagogens uppgift att förena det individuella och den omgivande miljön. 
Detta påverkar varandra i form av relationer och undervisningssituationer. En av 
informanterna uttryckte tydligt att nya skolmiljöer var en förutsättning för en bättre inlärning 
både när det gällde kunskaper och sociala beteenden. Detta uttrycks även i SOU 1999:63  
 
4.2.2 Sammanfattning specialpedagogens syn på lärande och utveckling  
Det viktigaste för elevens lärande och utveckling är att de får den hjälp och stöd de behöver. 
Forskningen visar att det bör ske både indirekt, i handledande form och i direkt samvaro med 
eleven. Här är det viktigt med god struktur, säger både informanter och forskning. Miljön 
anser alla informanter påverkar elevens utveckling och lärande, alltifrån närmiljön till den 
samhälleliga visar forskningen. Detta säger också informanterna att skolan kan hjälpa till med 
mycket men hemmet är nödvändigt för elevens utveckling. Att se helheten av eleven visar 
forskningen är av stor betydelse, vilket också informanterna anser om att se styrkor och 
svagheter hos eleven. Forskningen visar att uppmuntran och beröm är viktigt. Detta bekräftar 
informanterna, att intresse och engagemang utvecklar och lär eleven i behov av stöd. 
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4.3 Specialpedagogens upplevelser  
Vi har valt att dela upp specialpedagogernas upplevelser i fyra underrubriker som framkom 
när vi sökte gemensamma mönster. Specialpedagogerna upplevde att de påverkades av olika 
saker, det varierade varifrån de fick sina uppdrag, tidens hade betydelse och till sist hur de 
upplevde sin yrkesroll. 
Påverkansfaktorer 
Alla specialpedagogerna ansåg de hade stor frihet över sitt arbete, men de påverkades alla av 
något. De tog upp styrdokumenten som en påverkansfaktor. Förtroende från skolledningen var 
en annan faktor som specialpedagogerna tog upp. Detta gör att nästan alla anser att de har stor 
frihet att påverka sitt eget arbetssätt, och några har gjort egna arbetsbeskrivningar att arbeta 
efter. Ekonomi tas upp som en påverkansfaktor, och menar att ekonomin inte är något stort 
hinder i det vardagliga arbetet, men fick alla önska utan att tänka på ekonomin skulle det bli 
mer personal i skolan, för att få bättre förutsättningar att hjälpa alla elever. En specialpedagog 
har två skolor att ansvara för, vilket påverkar hennes arbetssätt och någon menar att elevantal 
och vilka svårigheter eleverna har påverkar hennes arbete och vilka personalresurser hon har 
att tillgå. Organisationen påverkar arbetssättet. Stödet runt en elev sker indirekt av 
specialpedagogen som organiserar, strukturerar, handleder och samarbetar. Det går att göra 
mer och bättre för elever med annan kulturell bakgrund, men styrdokumenten styr 
(specialpedagog E). 
 
Uppdragsgivare 
Det är en kombination på vilket sätt de får olika uppdrag. Detta är specialpedagogernas 
erfarenhet. De flesta får uppdrag bl.a. från elevvårdsteam, elevvårdskonferenser eller rektor. 
De får uppdrag av lärare, klasslärare, speciallärare eller kontaktlärare, när de behöver hjälp 
angående någon elev. Hälften av dem menade att uppdragen även kunde komma från 
föräldrar, och några ansåg att det var av eleverna de fick uppdrag. Uppdragen kan också 
komma utifrån, BUP, kuratorer, psykologer och sociala myndigheter kan var uppdragsgivare 
ibland. Uppdragsgivare kan även vara andra skolors speciallärare/specialpedagoger. ”De 
flesta av mina uppdrag skaffar jag själv, eftersom det ser olika ut på olika skolor och från 
person till person (specialpedagog A).  En specialpedagog har gjort en egen arbetsbeskrivning 
”eftersom det inte finns någon generell i kommunen”. Det är behovet som styr 
(specialpedagog D och F), och menar att uppdragen förändras över tid under terminen. 
Specialpedagogens uppdrag att arbeta med de elever som är i behov av stöd ”kvittot är ju om 
de lyckas uppnå målen”, (specialpedagog D).  
 
Tidfaktorer                                   
Att tiden inte räcker till, för allt specialpedagogerna skulle vilja eller behöva göra, det var alla 
överens om. Fullspäckade dagar med många olika uppgifter, men bra balans mellan de olika 
delarna (specialpedagog A och D), och anser att de har stor frihet att styra över sin tid. Alla 
var överens om att prioritering var nödvändigt i arbetet, och någon menade att detta var 
viktigt för att behålla motivationen och må bra, och att inte ta med sig jobbet hem. Någon 
prioriterade administrativt arbete, medan någon prioriterade undervisning och elevvård. En av 
dem hade en strategi för att hinna med alla elever, hon lägger upp hela läsåret, med början 
med de yngsta eleverna och uppåt, för att sen göra uppföljning av diagnoser. Till detta 
kommer alla uppgifter/insatser som pågår hela tiden. De flesta specialpedagogerna hinner inte 
träffa alla elever de skulle behöva. ”Det finns elever jag inte hinner träffa men som skulle 
behöva en puff” (specialpedagog B), det är bara de eleverna med de största svårigheterna jag 
hinner med, menar hon. Specialpedagogerna ansåg att olika uppgifter ibland krockade och att 
det var elevtiden som då försvann. ”Det är dåligt med tid att gå ut i klasser och observera 
elever när det är något lärarna funderar över” (specialpedagog B) och menar att vissa lärare 
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önskar mer tid av speciallärare. Specialpedagogerna ansåg inte att de hinner hjälpa alla elever 
själva, och någon menar att det behövs en organisation runt det hela för att alla ska få det stöd 
de behöver. Fler vuxna i skolan, förbättrad arbetsmiljö och användning av olika lärstilar, 
skulle få tiden att bättre räcka till för alla ”både för mig, lärare och eleverna” 
(specialpedagog E). Ett par av dem tog upp att det som tiden inte räckte till, var att stödja 
elever socialt. 
 
Personliga aspekter på yrkesrollen 
Några av specialpedagogerna är tämligen nyutbildade, medan de övriga har arbetat några år. 
Alla var lärare innan med många års erfarenhet och alla utom en hade provat på att arbeta som 
specialpedagog/speciallärare innan de började sin specialpedagogutbildning. Alla trivs och är 
nöjda med sitt arbete, de tycker det är fritt och roligt.  Personalen är nöjd med mitt sätt att 
jobba och har rektorns förtroende ”han lägger sig inte i vad jag ska göra” (specialpedagog 
A). Någon menar att det är ett intressant och omväxlande arbete och en utmaning med arbetet. 
Hon menar att det skulle finnas fler som arbetade med elever i behov av särskilt stöd på 
skolan, men hon vill själv inte arbeta som speciallärare.  ”Det behövs både specialpedagog 
och speciallärare på skolan, även om vissa har svårt att förstå att det inte är samma uppgift 
de har” (specialpedagog B). Chefer och andra i kommunen vet inte deras uppdrag, och inte 
heller alla vet skillnaden mellan speciallärare/specialpedagog. ”Det är lätt att ta åt sig för 
mycket av speciallärarjobbet” (specialpedagog C) och hoppas att speciallärarutbildning 
kommer tillbaka, speciallärarna behövs i skolan, anser hon. Det finns mycket att göra i skolan 
för att förbättra och för att alla ska nå målen. Mindre grupper, tid för stöttande samtal, 
läxläsning, förbättrade föräldrasamtal för elever med annan kulturell bakgrund, och ökad 
kunskap i läsförståelse är exempel på vad skolan kan göra bättre (specialpedagog E). 
Förbättra verksamheter med social kompetens, för elevgruppen med social problematik, 
menar någon, och alla specialpedagogerna hade något önskemål om att utveckla och förbättra 
inom specialpedagogikens område. 
 
Läroplanen ”sätter käppar i hjulet” för elever med annan kulturell bakgrund ibland 
(specialpedagog E). Med begränsade språkliga kunskaper blir det en del svårigheter. Någon 
av specialpedagogerna tar upp kommunens grupp av specialpedagoger som har regelbundna 
träffar för att utbyta erfarenheter som en positiv påverkansfaktor, och några tar upp elevernas 
sociala situation och där problemen ökar. I en del fall är det skolsköterskans eller kuratorns 
uppgift att arbeta med dessa elever. 
 
Resultatsammanfattning 
Här vill vi redovisa hur specialpedagogerna upplever dessa fyra kategorier. Utifrån dessa 
framkom det olika fakta och företeelser som de ansåg viktiga.                     
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Resultatet visar att alla specialpedagogerna påverkades av något, men tyckte ändå att de hade 
stor frihet i sitt arbete. De allra flesta hade förtroende från skolledningen på respektive skola 
att utforma sitt arbete såsom de själva ville. De ansåg att styrdokumenten och även ekonomin 
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i viss utsträckning, påverkar deras arbete/arbetssätt. Någon tar upp de specialpedagogträffar 
man har i kommunen som en positiv påverkansfaktor.  
Alla specialpedagogerna ansåg att uppdragen de fick kom från många håll inom skolan, 
dessutom nämnde en av dem att uppdrag även kan komma utifrån, t.ex. BUP och sociala 
myndigheter. Någon menar att det är behovet som styr uppdragen. 
Tiden räcker inte till för någon av specialpedagogerna, och alla menar att prioriteringar är 
nödvändiga. Hur specialpedagogerna prioriterar ser olika ut. De flesta har frihet att styra över 
sin egen tid. Någon ville ha mer tid till att gå ut i klasserna och någon menar att med mer 
personalresurser till elever i behov av särskilt stöd, skulle hon få mer tid över till annat.  
Alla specialpedagogerna trivs med sitt arbete som specialpedagog, och tycker de har ett bra 
arbete på flera vis. Dock tror inte alla att andra vet skillnaden mellan speciallärare och 
specialpedagogers utbildning och uppgifter. Alla specialpedagogerna hade något de själva 
ville förbättra eller utveckla inom skolan.  
 
Vi kan också se olika dilemman i resultatet. Vi tolkar att specialpedagogerna känner stor 
frihet i sitt arbete men önskar mer resurser till verksamheterna, men de kan inte påverka över 
ekonomin för detta ändamål. Ett dilemma kan också uppstå när det finns flera uppdragsgivare 
runt samma elev, vem ska specialpedagogerna tillgodose i första hand. Ska rektorns vilja gälla 
eller ska man lyssna på föräldrarna i första hand? Ett annat dilemma gällde tiden. De har 
många olika uppgifter som de själva styr över, men tiden räcker inte till för allt de vill göra. 
Ytterligare ett dilemma är att trots att de trivs med sitt arbete så är mycket oklart runt deras 
yrkesroll, oklarheter angående skillnaden mellan speciallärare och specialpedagogers 
uppgifter och oklarheter runt deras uppdrag.  
 
4.3.1 Analys specialpedagogens upplevelser 
Vi riktar uppmärksamheten mot specialpedagogernas upplevelser, och vad som kan påverka 
dem på olika sätt. 
Alla informanter ser sin frihet i arbetet betydelsefullt med rektors stöd. 
Vernersson (1998) menar att skolan är påverkad av rådande samhällsförhållanden. Detta 
håller Bladini (2004) med om och förstärker det med att just samhällsklimatets förändringar 
exempelvis kan påverka familjen, skolan och individens förutsättningar. Björklid och 
Fischbein (1996) förstärker detta med specialpedagogens betydelse i hur eleven påverkas 
alltifrån samhällsklimat, läroplaner till undervisningssätt och relationer. Informanterna talar 
om vad som händer utanför skolan och i skolan, sociala problem som påverkar 
undervisningen samt inlärningen. De nämner också om ökat utbyte i verklighetsförankringen 
mellan skola och skolnämnd.  Detta bekräftar också Ahl, Nyberg och Persson (1994) och de 
är övertygade om att elever i behov av särskilt stöd ökar och det är av största vikt att ifrån 
kommun till regeringsnivå åtgärda detta. Här får den utvecklingsekologin såsom 
Bronfenbrenners modell, relevans både för elevens och för specialpedagogens komplexitet, 
vad gäller olika påverkansfaktorer. Informanterna nämner också viktigheten att se hela eleven. 
Bladini pratar om samhällsförändringar så som sparbeting, kan vara anledningen att inte 
specialpedagoger anställs fullt ut. Flertalet informanter önskar mer social stöttning och 
speciallärare runt eleven. Ahl, et.al menar att orsaken  kan vara kommunens nya 
stadsbidragssystem vilket också Jakobsson (2002) uttrycker får konsekvenser för 
specialpedagogisk kompetens, trots styrdokument. Informanter pratar om att det 
specialpedagogiska fältet ej får så mycket plats i styrdokumenten. Dels har skolverket (2001) 
rapporter om att arbeta med särskilt stöd. Dels säger Lpo-94 att hänsyn skall tagas till elevens 
olika förutsättningar att nå målen och att skolan har ett särskilt ansvar för detta, och att 
undervisningen får utformas olika. En informant uttryckte stor oro att så många elever ej 
nådde målen. 
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Specialpedagogers uppdrag efter nya specialpedagogutbildningen var att utreda, utveckla och 
undervisa, vilket kan skilja sig åt (Byström, 2003). Våra informanter fick sina uppdrag från 
många håll, och de arbetar också på lite olika sätt. De har många uppdragsgivare och uppdrag 
av olika slag, vilket kan överensstämma med vad Liljegren (2000) menar att 
specialpedagogerna har en bredare funktion än de tidigare speciallärarna. Specialpedagoger 
har ett mer övergripande ansvar medan speciallärarna arbetar mer direkt med elever, såsom vi 
förstår det. 
I Malmgren Hansen (2003) nämns expertsystemet, som är relaterat till tillit, i tid och rum och 
tilliten i sin tur relaterat till kunskap. Människor som inte är insatta i problematiken runt 
elever i behov av särskilt stöd, har större behov av experten (specialpedagogen) än de 
människor som har kunskap om specialpedagogik. Detta gäller också övriga lärares 
förhållanden till elever i behov av särskilt stöd.    
 
En tanke med specialpedagogens nya roll var att utveckla specialpedagogiskt arbete 
(Byström, 2003). Detta hinner inte informanterna med i någon större utsträckning. Även 
Söderman och Haga-Sautermeister (1996) påtalar vikten av utvecklingsarbetet och dessutom 
handledning som en viktig del i specialpedagogers arbete. Handledning hann inte heller 
informanterna med på det sätt de skulle önska. Dessa två uppgifter skulle enligt Sahlin (2004) 
leda till kvalitativa förbättringar i skolan, vilket både vi och informanterna håller med om, 
bara tiden fanns. Egvall (2002) menar att både speciallärare och specialpedagoger behövs på 
skolorna, vilket överensstämmer med våra informanters önskan. Detta för att tiden inte räcker 
till för direkt elevundervisning och handledning menar Egvall, och vilket också framgår av 
resultatet från ett av fallen. 
Skolans organisation har betydelse enligt informanterna, och är en del av deras uppdrag 
menar vi. Enligt Malmgren Hansen är individen, i detta fall specialpedagogen, lika viktig som 
strukturen (skolans organisation) i en förändringsprocess, för att alla elever ska få det stöd de 
behöver. 
 
Danielsson och Liljeroth (1996) menar att struktur är viktigt och är en kvalité i pedagogiska 
verksamheter och att struktur står för den form eller gestalt som miljön eller verksamheten 
har. Strukturer kan både motverka och underlätta sociala handlingar. Gamla strukturer kan 
väcka ångest eftersom man inte vet vad det nya leder till. Egwall (2002) menar att 
specialpedagogen är relativ ny i sin roll och det är viktigt att utveckla sin profession och 
motverka svårigheter runt eleven. Medan Åman (2006) mer ser professionen knuten till 
verksamheten än till specialpedagogens kompetens som är knuten till utbildningen. Eden 
(1999) ser yrkesrollen utifrån tilltänkta uppgifter inom skolan men att dessa kompetenser ej 
förverkligas och tas tillvara på, på många arbetsplatser. Detta menar några av informanterna 
kan vara att arbetsgivaren inte känner till specialpedagogens uppdrag utifrån vad utbildningen 
givit den och inte vet skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare. Här jämförs 
specialpedagogernas förändringsarbete och hur andra på skolan ser på detta. Nästan alla 
informanter har arbetat tidigare som lärare/speciallärare innan specialpedagogutbildningen 
Specialpedagogernas trefaldiga kompetens är i att undervisa, utreda, samt utveckla, menar 
Byström och Nilsson (2003) och säger vidare att samverkan är av stor betydelse för elever i 
behov av särskilt stöd. Alla informanter ser personliga aspekter på yrkesrollen i trivsel och 
frihet men elevgruppen ökar, uppgifterna blir fler, och alla önskar fler speciallärare runt 
eleven.  Struktur kan finnas mellan olika personer menar Liljeroth och Danielsson. 
Läroplanen Lgr80 beskriver ingen särskild undervisning, medan Lpo94 säger undervisningen 
aldrig lika.  Specialpedagogens yrkesroll ser Söderman och Haga-Sautermeister (1996) menar 
att undervisningen är både direkt och indirekt anpassat för eleven.  
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4.3.2 Sammanfattning av specialpedagogens upplevelser 
Informanterna anser att de har bra möjligheter att främja elevers lärande och utveckling. De 
har eget ansvar, men också frihet att påverka det specialpedagogiska arbetet. Informanterna 
upplever att elevernas sociala situation har betydelse för elevens utveckling. Yttre faktorer, 
t.ex. styrdokument och ekonomi kan påverka specialpedagogernas arbete, vilket även tidigare 
forskning visar. Informanterna upplever att de olika uppdragen var en följd av samverkan med 
andra. Likaså har de ett övergripande ansvar för specialpedagogiska insatser, vilket tidigare 
forskning visar på som en uppgift för specialpedagoger. 
Alla informanterna upplevde att tiden inte räcker till vissa tänkta uppdrag som handledning 
och utvecklingsarbete, vilket tidigare forskning menar skulle leda till förbättringar inom de 
specialpedagogiska verksamheterna. 
Informanterna upplever sitt arbete positivt och trivdes med sin nya roll. De skulle dock önska 
mer resurser till skolan. Specialpedagogerna menar att alla inte förstår skillnaden mellan 
specialpedagog och speciallärare, och att deras kompetens inte förstås av alla. Detta förstärker 
även tidigare forskning om problemet att skilja på dessa professioner. 
 
5. Diskussion 
Utgångspunkten med denna studie har varit att ge kunskap om och lyfta fram vad 
specialpedagoger framhåller om arbetssätt och insatser för barn i behov av särskilt stöd. Vår 
tanke har varit att beskriva specialpedagogernas tankar, känslor och upplevelser utifrån 
intervjusituationer och utifrån den valda metoden som vi här diskuterar. Resultatet, alltså våra 
data utifrån studien, diskuterar vi utifrån de kategorier vars mönster vi funnit och i 
resultatdiskussionen besvarar vi också våra forskningsfrågor. 
 
5.1 Metoddiskussion 
Vi valde den metod som uppfyllde kriterierna för att uppnå syftet och forskningsfrågorna, 
gällande vår studie. Dessa frågeställningar stämmer överens med deskriptiv forskning som är 
att beskriva och förklara något. Det är vad vi önskar fånga med vår studie om 
specialpedagogernas arbetssätt, hur och på vilket sätt, eleven i behov av stöd upplever och tar 
del av insatser. Vår metod är därför anpassad till det data vi anser relevant för en kvalitativ 
studie. 
 
Studien beskriver hur var och en av specialpedagogerna upplevde sitt arbete och vilket 
arbetssätt de hade. Vi anser att vi fått svar på våra frågor och funderingar om 
specialpedagogernas arbete, och vad de själva tyckte om sitt arbete.  
Resultatet av en kvalitativ studie kan vara beskrivande, tolkande eller värderande. Vi har 
använt oss det beskrivande sättet i resultatet och lite av det värderande och tolkande sättet i 
analys- och diskussionsdelen.  
 
Icke sannolikhetsurval är den främsta metoden vid kvalitativa studier, vilket vi valde. Vi 
kunde inte göra ett slumpmässigt urval, då vi ville ha specialpedagoger från grundskolan, som 
arbetade på skolor med elever från år fem till år nio. Därför blev inte heller urvalet så stort, 
eftersom specialpedagogerna i vår undersökta kommun inte var särskilt många. Eftersom vi 
ville ha vissa kriterier uppfyllda så blev det ett subjektivt/samplings urval. Vi valde att både 
ringa till våra utvalda informanter och skicka missivbrev. Tanken med telefonsamtalet var att 
se om det fanns intresse av att delta i vår studie och missivbrevet för att de intresserade 
specialpedagogerna skulle få information om studien. Vi upplevde att vår förfrågan mottogs 
av intresse och med stor förståelse för vårt arbete. Specialpedagogerna var mycket 
tillmötesgående. 
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Vi valde enbart intervjuer men vi funderade på att komplettera med enkäter men vi insåg att 
enkätfrågornas karaktär mer synliggör mätbarheter av fakta och åsikter, såsom – vilka, hur 
ofta, antal osv. Svaren blir därmed begränsade. Naturligtvis minimeras forskar effekten vid 
enkätundersökningar, tillskillnad från intervjusituationer. Valet av våra intervjufrågor 
formades under inläsningen av forskningsfältet, samt av våra egna erfarenheter. Viss 
förförståelse, naturligtvis, ändå försökte vi att lägga frågorna ”långt ifrån oss”. 
Intervjusituationerna blev bekväma och intressanta, både för oss och för informanterna, när vi 
hade reflekterat. Fördelen var att vi tidigare använt oss av intervjuer vid tidigare 
undersökningar, vilket gjorde att vi var väl förberedda, exempelvis i det som gällde teknik, tid 
och plats. Känslan både i intervjusituationen och vid transkriberingen var att vi gav 
informanterna respekt samt oss själva kunskapen, att låta informanterna tala till punkt. Det var 
bra att ställa frågorna tydligt så det blev ett naturligt uppehåll mellan svarsalternativen, på 
banden. Förhållningssättet gentemot informanterna anser vi landade på en bekväm nivå. De 
tyckte att det var intressant att vi forskade inom ”deras” område. Vi fick positiv kritik och 
information om deras tillgänglighet. Det märktes speciellt, när vi under resultatet, behövde 
komplettera med ett par intervjufrågor, för att få så bra komplexitet som möjligt, på vår 
studie.    
 
Vi har försökt beskriva specialpedagogernas upplevelse av sitt arbete, och fann att resultaten 
var likartade. Därför tror vi validitet är tämligen god. Verksamheter och människor kan dock 
förändras över tid, vilket kan ge en något sämre reliabilitet. 
 
5.2 Resultatdiskussion    
Teorierna kom oss till nytta på olika vis. Bronfenbrenners teori kom till nytta dels när 
informanterna nämner det som ”rätt tänk”, gällande samverkan, dels gällande miljöfaktor. 
Detta hjälpte oss att se att alla i skolan behöver vara delaktiga i arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Bronfenbrenners teori hjälper oss även att förstå hur viktigt det är att se hela 
elevens situation, både skolmiljön och elevens hemmiljö, vilket i sin tur kan påverka 
specialpedagogens arbetssätt. Vygotskijs teori kom oss till nytta angående elevers lärande och 
utveckling. Här såg vi såg vi vikten av samspel mellan specialpedagog och elev. 
 
Här diskuterar vi svaren på våra forskningsfrågor. Det förekom ingen formell handledning på 
grundskolan, hos våra informanter, av sådan art som den nya specialpedagogutbildningen vill 
framhålla. Däremot ansåg många att behovet och önskan var att ha handledning inbakat i sin 
tjänst, men man såg svårigheter med att handleda på den egna skolan, utom någon som menar 
”varför inte, det är ju här vi vet och förstår!” Om handledning ska fungera menar en, då måste 
rätt ”tänk” infinna sig både hos lärare och hos skolledning. Däremot talar tidigare forskning 
om vikten av formellhandledning därför att utbildningens kriterier säger det, men forskningen 
visar också på svagheter att trots specialpedagogisk kompetens så arbetar specialpedagogerna 
mycket med undervisning. Forskningen säger vidare att handledning är till för att förändring 
ska ske. Informanterna sa att handledarfunktion finns. De menar då i andra enklare former 
såsom råd, stöttning, ventil och öppen dörr, vilket också delar av forskningen framhåller. Vi 
anser, som någon av informanterna sa, att begreppet handledarroll är otydligt och det tolkas 
på olika vis. Utifrån elevens perspektiv anser vi att specialpedagogens handledarfunktion inte 
spelar någon roll bara den är till för eleven och att den känner, märker och förstår det, vilket 
också Söderman och Haga-Sautermeister menar. 
Gällande elevtiden har alla informanter viss direkt kontakt med eleverna speciellt när det 
gäller läs och skriv inlärning men också vid andra situationer så som utvecklingssamtal, efter 
skrivutredningar, provtillfällen och vid vanlig undervisning. Den elev tid som ökar och som är 
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mer oplanerbar, är den akuta och spontana tiden. Det kan handla om alltifrån svåra sociala 
problem hemma till att behöva hjälp med läxan. Intressant är undervisningstiden som någon 
hade i form av sociala färdigheter. Planeringar av olika material som används direkt mot 
eleven, kräver också sin tid med eleven. Många av specialpedagogerna träffar eleven 
tillsammans med föräldrar i olika sammanhang. Tiden räcker inte till! Det är uttryck som 
förekommer, eller, om det kommer oplanerade händelser med någon elev får allt annat vänta! 
Delar av forskningen visar att den direkta kontakten har sin betydelse, att undervisning är en 
del av specialpedagogens arbete och att se hela eleven. Men också att den indirekta kontakten 
mot läraren för eleven är viktig. Vi är överens med informanterna om att det finns ett större 
behov än vad de kan tillmötesgå eleven och vi är övertygade om att fler elever behöver direkt 
stöd. Frågan är vad elevtiden ska innehålla? 
Informanternas insatser består av omfattande administrativa arbetsuppgifter utifrån möten och 
konferenser, då protokoll dokument och utredningar ska skrivas. De har stort ansvar vad 
gäller det specialpedagogiska arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Insatser som har 
med lärare, specialfolk, material och föräldrakontakter att göra. Forskningen visar att 
administrativa arbetsuppgifter ingår i specialpedagogens arbete så som elevdokumentation 
men också att planera rätt struktur för eleven. Viss forskning påtalade också vikten av 
uppföljning och utvärdering av insatserna som viktiga. Vi anser det märkligt att ingen av 
informanterna belyste detta med uppföljning och utvärdering. Vi förstår att det administrativa 
arbetet är viktigt och ett måste och det tar tid men vi känner en viss oro om dessa insatser sker 
på bekostnad av eleven möjligheter till stöd av kvalificerad personal. 
Informanterna påtalade betydelsen av många samverkanspartner för sitt arbete mot personal 
och med skolans ledning. Samverkan som sker både inom skolan, såsom elevvårdsteam och 
elevkonferenser och utanför skolan med kurator, BUP eller familjepedagog. Många menar att 
föräldrarnas samverkan är det viktigaste annars fungerar inget. Betydelsen att samarbeta med 
andra lärare fungerar för det mesta bra men det har varit problem så som revirtänk och ”tassa 
på tå”. Det är viktigt att ha en bra dialog, att alla är bra på sitt men också ha förståelsen för 
varandras professioner, menar en del av informanterna. Forskningen, inklusive läroplanen 
påtalar betydelsen av god samverkan för elevens utveckling. Vi anser att samverkan isig är 
mycket bra för elevens lärande och utveckling och att se hela eleven. Men vet alla vem som 
gör vad?  
 
Informanterna ansåg att miljön och bemötandet från lärarna har stor betydelse för elevers 
lärande och utveckling. Dessutom ansåg de att insatserna skulle sättas in tidigt. Forskningen 
påtalar miljöns betydelse och vi anser att specialpedagogens arbetssätt kan påverka hur miljön 
ser ut för eleverna i behov av stöd och hur det i sin tur påverkar elevernas möjlighet att lära. 
Både den samhälleliga och hemmiljön har betydelse för elevers lärande och utveckling. Om 
skolmiljön är rätt anpassad och elever fick arbeta mer utifrån sina egna förutsättningar, skulle 
fler elever klara sig bättre i skolan. Vi är överens med forskningen att beröm och uppmuntran 
styrker eleven och dennes utveckling vilket är viktigt för alla oss vuxna att tänka på. Vi tror 
att specialpedagogerna har ett stort arbete framför sig, för att alla elever ska få det stöd de 
behöver. 
 
Specialpedagogerna i vår studie hade stor frihet att utforma det specialpedagogiska arbetet. 
Det som påverkade dem kunde vara ekonomin, om det gällde mer resurs till skolan. Det var 
inget de kunde påverka själva. Forskningen menar att en av specialpedagogens uppgift är att 
utveckla specialpedagogiskt arbete, vilket till viss del kan vara svårt om man inte har 
ekonomiska resurser. 
De flesta uppdrag specialpedagogerna hade kom från aktörer inom skolan, men ibland från 
andra aktörer. Forskning visar att specialpedagogerna har en bred funktion med olika slags 
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uppdrag. Vi uppfattar att de flesta uppdrag kom från lärare på den egna skolan eller från 
föräldrar, men att typen av uppdrag varierar mycket, vilket är i linje med vad forskningen 
säger. 
Tiden räcker inte till för våra informanter. Forskningen säger att en del av 
specialpedagogernas tid ska vara till utveckling av specialpedagogiskt arbete, men våra 
informanter menade att det var en av de uppgifter de inte hann med. Då funderar vi vem som 
ska fördela specialpedagogernas arbete/uppgifter, dom själva, rektorn eller ansvariga i 
kommunen. Vi anser att utvecklingsarbete är nödvändigt, men vi frågar oss vem som ska ta 
ansvar för elever i behov av särskilt stöd, om tiden inte räcker till för specialpedagogens olika 
uppdrag. 
Specialpedagogerna i vår studie trivdes alla med sitt arbete. Ibland upplevde de att andra inte 
vet skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare, varken gällande uppdrag eller 
gällande utbildning. Även forskningen visar att specialpedagogens profession inte är helt 
förankrad hos alla. Detta, menar vi kan ställa till oreda, vem som ska göra vad och vem som 
har ansvar för vad.  
 
5.3 Slutdiskussion  
Vi vill utifrån resultat och analysdelen, svara på våra forskningsfrågor, samt delge egna tankar 
och funderingar som infunnit sig under studiens gång. 
Specialpedagogerna arbetar med enklare form av handledning vilket vi ser som värdefulla 
aspekter med tanke på tillgängligheten, speciellt på kort sikt. Däremot kan den formella 
handledningen vara värdefull på lång sikt, till fördel för eleven. Ibland krävs det utredningar 
och därmed träffar specialpedagogen lärare och föräldrar, samt eleven och ev. med andra 
professioner runt eleven. Avslutningsvis en noga planering för allt detta. Vi menar att det är 
mycket som måste ”falla på plats” innan själva undervisningen med eleven kan ske på ett bra 
sätt. Samverkansformer ser vi som en nödvändighet, och vi skulle kunna kalla 
specialpedagogen i detta sammanhang ”spindeln i nätet”. Informanterna pratar om det så 
kallade specialfolket, vilka vi ser som oerhört viktiga oavsett utbildning. Vi ställer oss frågan 
om inte insatserna behöver sättas in i tidiga skolår, eller tror man att problemen löser sig med 
tiden. Viktigt att personalen bemöter eleven på ett bra och förstående sätt. Att se till hela 
elevens situation, är något vi i skolan behöver göra. Viktigt är också att myndigheter och 
politiker tar sitt ansvar när det gäller skolan.  
 
Vi ser utifrån resultatet om informanternas yrkesroll att vissa skillnader framkommer. 
Specialpedagogerna har frihet och ansvar men inte fullt ut vad gäller ekonomin. De måste 
följa läroplanen och andra styrdokument, vilket ibland kan bli ett dilemma. Om det fanns 
obegränsade ekonomiska resurser, önskar specialpedagogerna mer personal som kunde arbeta 
med eleverna. Här anser vi att fler elever då skulle få mer specialpedagogiskt stöd.  
Vi ser att både specialpedagoger och lärare vill ha speciallärare som arbetar direkt med 
eleverna. Vi tror att det skulle vara bra om båda yrkesprofessionerna fanns på skolorna. Båda 
har mycket kunskap som de kan dela med sig på olika sätt.  
Resurserna påverkar möjligheterna att förändra miljön i skolan, om detta inte går, får inte 
heller eleverna de möjligheter till stöd som dom har rätt till och skulle så väl behöva. 
Ekonomin får konsekvenser, men vem tar ansvar för dessa, undrar vi.  
Ett gemensamt ”tänk” i organisationen skulle påskynda specialpedagogiskt utvecklingsarbete, 
vilket skulle gagna eleven. Vi har inte funnit några större skillnader mellan 
specialpedagogernas arbetssätt. Däremot såg vi viss skillnad i undervisningstid mellan de 
lägre skolåren, jämfört med de senare. En skillnad var dock att en del specialpedagoger inte 
ville ha mer elevtid, medan andra ville ha mer tid för elever. Utifrån vad den nya 
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specialpedagogutbildningen sa, så anser vi att specialpedagogerna undervisar mindre och 
arbetar mer konsultativt. 
 
Vi ser ett samband, å ena sidan det som Åman (2006) menar, är det dialektiska fältet, å andra 
sidan det didaktiska Det didaktiska fältet får stå tillbaka enligt författaren, vilket 
överensstämmer med resultatet, att informanterna arbetar viss tid med undervisning men att 
behovet för mer specialpedagogisk undervisning behövs. Frågan är vem ska göra det undrar 
vi? Söderman och Haga-Sautmeister (1996), ser en god ”mellanväg” för det 
specialpedagogiska arbetet. De menar att det specialpedagogiska arbetet ska börja i 
klassrummet, vilket vi tycker är en god ide´. Ett specialpedagogiskt ”tänk” som ”går på rutin” 
blir då en naturlig del i grundskolans verksamheter. Vad gäller rätt ”tänk” så menar vi också 
att det är en god ide´ att specialpedagogen ingår i ledningsgruppen, speciellt när det 
framkommit från informanterna om okunskap angående specialpedagogiskt arbete. 
 
Vår studie inleds bl.a. med att Byström och Nilsson (2003) säger ”specialpedagogens 
trefaldiga kompetens är i att, undervisa, utreda och utveckla”. Dessa begrepp har funnits som 
en röd tråd i vår studie, och våra forskningsfrågor samt resultatet ligger i linje med detta. Vi 
menar att rätt undervisning måste ges till elev i behov av särskilt stöd från specialpedagogisk 
kompetens. Likaså att utredningar ska ske i samverkan med aktörer och verksamheter både 
inom och utom skolan. Utveckling känns på något vis som ett mål, och därför anser vi att 
specialpedagogerna måste få möjligheter att arbeta och utveckla sin profession som 
specialpedagog. 
  
Våra tankar angående framtida forskning har sin utgångspunkt i vårt tidigare arbete på B-
kursen. I det fördjupningsarbetet, frågade vi föräldrar, om skolans insatser för barn i behov av 
särskilt stöd. Nu är vårt urval specialpedagogerna, som på något sätt arbetar och ansvarar för 
barn i behov av särskilt stöd i skolan. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur 
eleverna, i behov av stöd, upplevt skoltiden. Har stödet funnits och varit behjälpligt under och 
efter sin skoltid? 
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Hej ______________________ 
 
 
Vi är två studenter som heter Carina Juborg och Lena Pettersson som skriver C-uppsats i 
Specialpedagogik vid Mälardalens Högskola. Vi arbetar båda i skolan och möter dagligen 
elever som behöver stöd. Vårt syfte med att intervjua specialpedagoger är att fördjupa vår 
kunskap om ert arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi ställer några frågor som handlar 
om ditt arbete i egenskap av specialpedagog.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att säga nej. Du förblir anonym, det vill säga 
varken ditt namn eller någon annans namn, ort eller annat igenkännande, kommer att finnas 
med i uppsatsen. Du har rätt att avbryta din medverkan under eller efter intervjun om du så 
önskar. Materialet från intervjun kommer endast att användas för uppsatsens syfte. All 
information du delger oss kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den 
ursprungliga intervjun inte kommer att läsas av någon annan än oss två. 
 
Vi kommer att använda bandspelare för att få med allt som sägs under intervjun. Efter 
uppsatsarbetet kommer banden att förstöras och kasseras. Vi beräknar att intervjun kommer 
att ta 45-60 minuter. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på institutionen ISB på 
Mälardalens högskola. 
 
Har du några funderingar hör av dig till oss eller vår handledare. Vi är mycket tacksamma 
över förtroendet av ert deltagande som gör det möjligt att genomföra vår uppsats. Som TACK 
för er medverkan överlämnar vi en liten gåva. 
 
 
Med vänliga hälsningar   
 
 
 
 
Carina Juborg                                                            Lena Pettersson 
 
Kontakta oss vid frågor eller funderingar: 
Carina tfn. xxxxxxxxx   mobil xxxxxxxxxx 
Lena tfn. xxxxxxxxxx 
Vår handledare är Tina Hellblom-Thibblin tfn.  xxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
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Intervjuguide 
 
Varför utbildade du dig till specialpedagog? 
Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 
 
 
Vilka arbetsuppgifter har du på skolan? 
 
 
På vems uppdrag får du arbetsuppgifter? 
 
 
Har du direktkontakt med elever i behov av särskilt stöd, eller arbetar du indirekt mot 
eleverna? 
Hur/på vilket sätt ser insatserna ut? 
 
 
I vilken utsträckning ges socialt stöd till elever? 
 
 
Vad påverkar elevers lärande? 
 
 
Hur får man eleverna att utvecklas på bästa sätt? 
 
 
Samverkar du med någon/några runt elever i behov av särskilt stöd? 
 
 
Har du någon handledarfunktion på skolan? 
 
 
Hur fördelar du tiden mellan dina olika uppgifter, och räcker tiden till för det du skulle vilja 
göra? 
 
 
Vilka faktorer påverkar ditt arbete? 
(Ekonomi, rektorn, styrdokument, organisation mm) 
 
 
Hur upplever du ditt arbete/arbetssituation? 
Och hur skulle du ev. vilja jobba? 
 
 
 


