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Studiens syfte är att beskriva och analysera hur specialpedagogers formella kompetens 

motsvarar de förväntningar på praktisk yrkeskompetens som specialpedagogerna möter från 

olika aktörer i skolans vardagsverksamhet. Vi använder oss av en kvalitativ metod och 

intervjuer för att undersöka vårt fält. I vår studie ingår nio intervjuer med specialpedagoger, 

verksamma i kommunala skolor, fristående skolor eller central elevhälsa. 

Forskning har visat att specialpedagoger ofta möter förväntningar på att de ska arbeta direkt 

med stöd mot elever och att skolor ofta har en kategorisk syn på skolsvårigheter. Nyare 

forskning har även visat att få professioner, utöver specialpedagogerna själva, i skolan anser 

att specialpedagoger ska arbeta övergripande med organisation samt skolutvecklingsfrågor. 

Forskning har också visat att specialpedagoger ofta saknar mandat från ledning för hela sitt 

uppdrag och att de sällan har den strategiska position, exempelvis i ledningsgrupp, i 

organisationen som de skulle behöva för att lyckas med uppdraget. 

Studiens resultat visar att faktorer som respondenterna beskriver som avgörande för huruvida 

de har förutsättningar att utnyttja sin kompetens till fullo är framför allt en ledning som är 

medveten om specialpedagogens kompetens och har en vision om en inkluderande skola. 

Vidare så visar studien att det för skolanställda specialpedagoger även är en stor fördel att 

ingå i en ledningsgrupp eller ha en ledningsfunktion då det skapar bättre förutsättningar för 

specialpedagogerna att arbeta organisatoriskt samt närmre samverkan med ledning. De 
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centralt anställda specialpedagoger i studien, som alltså arbetar mot skolor men som extern 

specialistkompetens, har större möjligheter att utnyttja sin fulla kompetens. Studien tyder 

också på att de skolanställda specialpedagogerna ofta måste kompromissa och att de får en 

roll som i mycket liknar speciallärarens på så sätt att de ofta arbetar kompensatoriskt med 

elever samt fungerar som rådgivare. Specialpedagogerna i studien uttrycker tydligt sitt 

relationella perspektiv på svårigheter men beskriver hur de ofta möter en kategorisk syn på 

skolsvårigheter från andra aktörer på arbetsplatsen, i synnerhet pedagoger.  

Nyckelord: skolutveckling, kvalificerade samtal, relationellt perspektiv, kategoriskt 

perspektiv, inkludering, exkludering, åtgärdsprogram, delaktighet, organisationsnivå, 

gruppnivå, individnivå, förhållningssätt, elevhälsa.  
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1.Inledning 

Specialpedagogkompetensen spänner över ett stort område. Tittar man på den 

specialpedagogiska examensordningen, så ser man att förmågor krävs på ett antal områden. 

Den specialpedagogiska examen ger en bred yrkeskompetens. Enligt examensmålen för 

specialpedagogexamen enligt Högskoleförordningen(SFS 1993:100) ska specialpedagogen: 

”-Visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

-Visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisation-, grupp- och individnivå. 

-Visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med 

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

- Visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

- Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.” 

Man skulle kunna beskriva det som att en del består i arbetet med förebyggande och direkt 

arbete med elever, vilket inkluderar dokumentation som pedagogiska utredningar och 

åtgärdsprogram. En annan del av arbetet handlar om att vara kvalificerad samtalspartner, för 

kollegor, vårdnadshavare m.fl. Ytterligare en del är pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Som yrkesverksam specialpedagog arbetar man dessutom på uppdrag av sin arbetsgivare, och 

tillsammans med kollegor, som i sin tur har förväntningar på och behov av viss typ av 

kompetens. 

Som blivande specialpedagoger är vi intresserade av hur specialpedagoger upplever sin 

yrkesverksamhet med avseende på förhållandet formell yrkeskompetens och uppdraget i 

praktiken, samt möjligheter och svårigheter i rollen.  

Specialpedagogutbildningen har ifrågasatts under senare år. Under 2011 fick högskoleverket i 

uppdrag av regeringen att utreda huruvida specialpedagogexamen behövde finnas kvar, med 

tanke på att speciallärarutbildningen återinfördes 2008. Regeringen valde dock att behålla 

både specialpedagogutbildningen och speciallärarutbildningen.  
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Mot bakgrund av uppgifter som framkom under utredningen (HSV 2012:11 R) anser vi att 

problemområdet har samhällsrelevans. Enligt högskoleverkets utredning överlappar 

utbildningarna varandra i hög grad. Högskoleverkets utredning(a.a.) lyfter de huvudsakliga 

ideologiska perspektiv som råder i skolan, det exkluderande perspektivet, där elever som 

behöver stöd identifieras och undervisas individuellt eller i grupp, samt det inkluderande 

perspektivet där man anser att elever ska ges stöd tillsammans med övriga elever. 

Specialpedagoguppdraget kan sägas vara hemmahörande inom det inkluderande perspektivet 

med kompetensen att arbeta med att utreda behov och genomföra insatser på individ, grupp 

och organisationsnivå. Utredningen (a.a.) visar dock att speciallärare och specialpedagoger 

utför i princip samma arbetsuppgifter. Båda använder merparten av sin tid till undervisning av 

enskilda elever och grupper. Vi frågar oss således i vilken utsträckning specialpedagoger 

upplever sig ha möjlighet och förutsättningar att använda den specialpedagogiska 

kompetensen att arbeta övergripande på individ, grupp och organisationsnivå.   

2. Bakgrund 

Skollagen, Lgr11, samt skolverkets forskningsöversikt Särskilt stöd i grundskolan (2008) ger 

en bakgrund till forskningsområdet samt synliggör den struktur och de förutsättningar som 

specialpedagoger verkar i. I skolverkets rapport(a.a.) beskrivs ett perspektivskifte inom 

specialpedagogiken.  Från ett synsätt som fokuserar barn med behov av särskilt stöd, en term 

som myntades i barnstugeutredningen 1968, till ett synsätt där man talar om barn i behov av 

särskilt stöd i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd från 1991. Formuleringen kom dock 

inte i bruk i skollagen förrän 1999.  Inom det specialpedagogiska forskningsfältet finns 

framför allt två olika synsätt, det kategoriska och det relationella perspektivet.   

”I det ena synsättet, det kategoriska perspektivet, betraktas en elevs svårigheter främst som 

sammanhängande med individkaraktäristika, medan i det andra synsättet, det relationella 

perspektivet, ses elevens svårigheter som något som uppstår i elevens möte med omgivning”  

( Skolverket, 2008, s.23) 

Skollagen(2013:800) samt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011)ger riktlinjerna för hur skolan 

ska möta elever i behov av särskilt stöd. I skollagen 4§ (a.a.) står att läsa följande:”I 

utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 
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Kravet på en elevhälsa under 25§(SFS, 2013:800) specificerar vilka kompetenser som ska 

tillhandahållas; skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med 

specialpedagogisk kompetens. Vidare sägs om elevhälsan att den ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande samt att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Angående 

stödets utformning står i §7 ”Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars 

skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.”(SFS 

2013:800) 

Lgr11(Skolverket, 2011) specificerar de olika ansvarsområdena för skolans olika aktörer vad 

gäller särskilt stöd. Rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver, att 

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 

skolan.  Dessutom att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör. 

Skolverkets rapport Särskilt stöd i Grundskolan (2008) redogör för aktuell forskning vad 

gäller omfattningen av särskilt stöd i den svenska skolan. Skolverket lyfter att man i en studie 

från Göteborgs universitet sett ett negativt samband mellan omfattning av specialpedagogiskt 

stöd och elevers studieresultat – ju mer stöd och ju tidigare det satts in, i desto mindre 

utsträckning når eleverna målen. Samma studie visar att det är två typer av svårigheter som 

leder till särskilda stödinsatser – lärande och beteendesvårigheter. Färdighetsträning uppges 

vara den vanligaste åtgärden och utagerande elever får sällan adekvat stöd. Analyser av 

åtgärdsprogrammen visar på ett kategoriskt perspektiv på svårigheter. Vidare fokuserar 

rapporten (Skolverket, 2008) hur skolor arbetar med stöd. Särskiljande lösningar uppges vara 

vanliga trots att ambitioner finns att arbeta inkluderande. Man lyfter även att elever upplever 

särskiljandet som negativt. I rapporten lyfts även viktiga faktorer fram för skolans planering 

av undervisning och av arbete med elever i behov av stöd. Två faktorer som anses viktiga är 

betydelsen av lärarkompetens samt att det enskilda elevarbetet som ökat i omfattning är 

ogynnsamt för elever i behov av särskilt stöd. Ökade krav på sociala färdigheter, som 

självständighet och självstyrning, ställer höga krav på elever i behov av särskilt stöd, vilket 

skolor bör beakta.  
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3. Teoretiska referensramar. 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv. 

Forskningen inom specialpedagogik har traditionellt indelats i två grundläggande perspektiv; 

Nilholm (2005) benämner dessa som det traditionella perspektivet och ett alternativt 

perspektiv. Det traditionella kan beskrivas som ett individualistiskt med rötter i medicin och 

psykologi. Det alternativa perspektivet lägger fokus på sociala faktorer.  

Det traditionella perspektivet placerar problemet hos individen. Ytterligare fokus ligger på att 

hitta rätt undervisningsmetoder för dessa elever. Betoningen ligger också på att den 

specialpedagogiska professionaliteten baserar sig på expertkunskap om det avvikande. 

Gemensamt för de alternativa synsätten är en kritik av det traditionella perspektivet. Nilholm 

skriver:”Inom de alternativa perspektiven ses specialpedagogiska behov som sociala 

konstruktioner snarare än som individuella tillkortakommanden. I sin förlängning innebär 

detta att man menar att den traditionella specialpedagogiken konstruerar individen som 

problembärare.”(Nilholm, 2005, s.126) 

 Forskare benämner de bägge perspektiven på olika sätt. Nilholm (2005) refererar Skrtic som 

benämner det traditionella perspektivet som funktionalistiskt och det alternativa som 

samhällskritiskt perspektiv. Skrtics funktionalistiska perspektiv innebär, enligt Nilholms 

tolkning, att problemet förläggs till individen. Nilholm (a.a.) menar vidare att Skrtics 

samhällskritiska perspektiv, i likhet med flera andra forskares alternativa perspektiv, innebär 

en kritik av traditionell specialpedagogik. Enligt Clark, Dyson & Millward (1998) innebär 

Skrtics  samhällskritiska perspektiv att specialundervisning ses som ett resultat av skolors och 

skolsystems brister och misslyckanden och att specialundervisningen är ett sätt att hantera 

systemets misslyckanden.  

Haug (1998) benämner det traditionella perspektivet som kompensatoriskt och beskriver det 

som kompensatoriska lösningar som bygger på en tanke om att man lyfter barnet till övriga 

barns nivå genom att kartlägga och diagnosticera barnet för att hitta starka respektive svaga 

sidor. Tanken är att man kompenserar och sätter in särskilda resurser för att höja barnets 

prestation och att barnet därefter ska kunna ingå i den vanliga undervisningen och gruppen 

igen. Haug (a.a.) kallar det alternativa synsättet för demokratiskt deltagarperspektiv och 

beskriver hur det bygger på en tanke om att kunskap inte är objektiv utan beroende av bl.a. 

social kontext samt att alla grupper i samhället ska kunna gå i samma skola. Haug skriver: ” 
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Det innebär att man blir accepterad och att man själv kan acceptera andra och bidra till det 

gemensamma, men efter förmåga. Detta är processer som kräver ömsesidig anpassning och 

som förutsätter att alla är tillsammans i ständig konfrontation och samverkan. Det kräver 

inkludering, och att alla som senare ska vara tillsammans i samhället också är det i 

skolan.”(Haug. 1998. s.20)  

Clark, Dyson & Millward (1998) använder termen psykomedicinskt paradigm och beskriver 

hur det innebär en syn på specialundervisning som lösningen på problem och brister hos 

individen som man kan behandla samt att svårigheter förstås ur ett medicinskt och 

psykologiskt perspektiv. Clark, Dyson & Millward (a.a.) benämner det alternativa 

perspektivet som det postpositivstiska paradigmet och menar att det i själva verket handlar om 

flera teoretiska kandidater som dock har det gemensamt att de inte ser särskilda behov som 

brister hos enskilda individer utan som något som uppstår i en social kontext. Clark et al 

skriver: ”Whereas the psychomedical paradigm saw special needs as arising out of real 

characteristics of children, these newer positions see special needs as in one sense or another 

being the product of essentially social processes.” (Clark, Dyson & Millward, 1998, s.157).  

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist ( 2001) talar om ett kategoriskt perspektiv på 

svårigheter. De menar att skolsvårigheter traditionellt setts som en effekt av elevers brister 

samt att svårigheterna diagnosticerats utifrån en medicinsk och psykologisk syn på normalitet 

och avvikelse. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (a.a.) benämner det alternativa synsättet 

som det relationella perspektivet. Det relationella perspektivet kännetecknas enligt 

Emanuelson et al av att svårigheter förläggs till samspelet mellan olika aktörer. Emanuelson 

et al skriver: ”Med avseende på forskningens fokusering inom detta relationella perspektiv 

kan det förenklat uttryckas som ’elever i svårigheter’ snarare än ’elever med 

svårigheter’.”(Emanuelson, Persson & Rosenqvist. 2001. S.23) 

Skidmore (2004) kallar perspektiven det psykomedicinska och det sociologiska perspektivet. 

Forskning inom det psykomedicinska perspektivet, vilket kan jämföras med Nilholms 

traditionella perspektiv, menar Skidmore (a.a.) kan vara användbart vid utbildning av elever 

med funktiondsnedsättning av påvisbart organisk natur. Däremot blir det problematiskt då 

man försöker applicera detta ramverk på en grupp syndrom utan pålitliga bevis av organisk 

eller neurologisk natur. Risken är att det legitimerar praktiken att medicinera barn så att de 

blir hanterbara med läkemedel vars långtidseffekt är okänd. Inom det sociologiska 

perspektivet ser man på specialskolor och specialundervisning som en sorteringsmekanism 
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som bidrar till social ojämnlikhet. Vidare menar Skidmore (a.a.) att de goda effekterna av 

detta perspektiv bl a är ifrågasättandet av segregeringens effekter samt av diagnosens 

stigmatiserande effekt. Baksidan är att perspektivet ofta upplevs som abstrakt och hypotetiskt.  

Ainscow (1998) beskriver också två perspektiv varav han menar att ett dominerar. Det 

dominerande perspektivet innebär att man söker förklaringar till inlärningssvårigheter hos den 

enskilda eleven och dennes sociala bakgrund eller psykologiska attribut. Ainscow (a.a.) menar 

att inom det andra perspektivet förläggs svårigheterna till miljön och undervisningen. 

Nilholm (2005) diskuterar kring möjliga kandidater till ett tredje perspektiv. Hans förslag på 

benämning av detta perspektiv är dilemmaperspektivet. Clark, Dyson & Millward (1998) 

diskuterar också ett tredje perspektiv som de kallar ett alternativt perspektiv och framhåller 

just dilemman som centrala för detta perspektiv, d v s olika valsituationer, eller målkonflikter 

utan entydiga svar på lösningar.  

”Ett övergripande dilemma för ett utbildningssystem, som Dyson och Millward (2000) 

framhåller, är att sådana system dels ska ge alla en liknande utbildning samtidigt som barns 

olikheter i erfarenheter, förmågor och egenskaper också kräver att man måste anpassa 

undervisningen till dessa olikheter.” (Nilholm 2005, s. 131) 

Även Skidmore (2004)  identifierar ett tredje perspektiv, det organisatoriska. Inom det 

organisatoriska perspektivet ses inlärningssvårigheter som orsakade av brister i sättet på vilket 

skolor är organiserade. Lösningen skulle därför vara att omstrukturera skolor för att bli av 

med bristerna. En god effekt är att perspektivet har skapat förståelse för hur faktorer på 

klassrumsnivå kan skapa hinder och svårigheter för elevers inlärning – faktorer som skolor 

faktiskt kan påverka. Svagheter Skidmore (a.a.) identifierar här är att man ofta inte beaktar 

faktorer på makronivå som nationella utbildningspolicys samt att man inte heller undersöker 

interaktionen mellan individer (lärare-elev, elev-elev). 

Andra forskare har också föreslagit kandidater till ett tredje perspektiv. Nilholm (2005) 

refererar till Skrtic som urskiljer exempelvis ett tredje perspektiv, som enligt Nilholm (a.a.) 

grundar sig i en kritik av specialpedagogiken som företeelse, och kallar det för 

tolkningsparadigmet. Ainscow (1998) urskiljer också ett tredje perspektiv och kallar det 

interaktivt perspektiv. Det perspektivet på svårigheter innebär att problemen anses uppstå i 

mötet mellan individens förutsättningar och skolmiljön. Ainscow (a.a.) menar att det i 

praktiken kan innebära att man hjälpa barnet så att det kan leva upp till kraven i miljön eller 
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förändringar av miljön så att den passar fler elever. Det finns en viss risk för ett förtäckt 

bristtänkande, en mildare form men där problemet ändå kan förläggas till individen.  

Nilholm ( 2005) menar att av dessa kandidater  så är dilemmaperspektivet det perspektiv som  

intar en ny teoretisk position och inte innebär en kompromiss mellan det traditionella och det 

alternativa perspektivet. De övriga två perspektiven, det alternativa och det traditionella, 

försöker lösa problem. Det traditionella försöker lösa problemet med individuella brister 

genom att kompensera individen och det alternativa perspektivet försöker förändra skola, 

maktstrukturer och andra sociala aspekter. Dilemmaperspektivet har som fokus att det 

moderna utbildningssystemet har till uppgift att hantera elevers olikheter.  

” Dilemmaperspektivet är socialkonstruktivistiskt i den meningen att det inte tillskriver 

individen essentiella egenskaper. Perspektivet inrymmer dock ett antagende om att 

utbildnigssystemet ställs inför elevers olikhet, vars innebörd förhandlas i sociala processer.” 

( Nilholm, 2005, s. 135.) 

Tre relevanta begrepp inom specialpedagogiken är också integrering, inkludering och 

exkludering.  

Enligt Nilholm (2006) etablerades begreppet inkludering p.g.a. att integreringsbegreppet hade 

urvattnats. Nilholm (a.a.) beskriver skillnaden mellan begreppen som att inkludering handlar 

om att helheten i det här fallet skolans verksamhet anpassas till delarna, det vill säga eleverna. 

Integrering innebär istället att delarna anpassas till helheten. Med begreppet inkludering 

brukar man mena att alla elever ska vara delaktiga i skolans vanliga miljö. 

Salamancadeklarationen från 1994, har haft stor betydelse för begreppet inkludering. 

Asp-Onsjö (2008) delar upp inkluderingen i tre olika aspekter. Den rumsliga, den sociala och 

den didaktiska aspekten. Den rumsliga handlar om att eleven rent fysiskt befinner sig i samma 

lokal som sina klasskamrater. Den sociala inkluderingen handlar om elevens delaktighet rent 

socialt. Den didaktiska inkluderingen avser i vilken utsträckning didaktiken möter elevens 

behov. På motsvarande sätt kan en elev alltså exkluderas på en eller flera aspekter. 

4. Tidigare forskning 

4.1.Specialpedagogrollen 

Den gamla speciallärarutbildningen lades ner 1989 och ersattes av en 

specialpedagogutbildning, baserat på ett riksdagsbeslut. I Malmgren Hansens avhandling, 
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Specialpedagoger – Nybyggare i skolan (2002), ges en bakgrund till varför 

Speciallärarutbildningen lades ner 1989, och ersattes av en Specialpedagogutbildning. Den 

initierades utifrån ett riksdagsbeslut som i sin tur baserades på regeringens SIA utredning. En 

del av kritiken mot speciallärarnas specialpedagogiska verksamhet, var att 

klinikundervisningen ansågs riskera att stämpla eleverna, samt att verksamheten var 

resurskrävande och effekterna oklara. Man ville undvika att orsakerna till svårigheterna 

förlades till individen. Man tänkte sig kunna motverka detta genom att specialpedagogen med 

sin handledande kompetens skulle arbeta genom lärarna och därmed skulle eleverna mer 

sällan behöva skiljas från sin ordinarie grupp.  En annan tanke som inte fullt realiserats var att 

lärare skulle få baskunskaper om elever i behov av särskilt stöd i sin utbildning. De skulle ge 

lärare beredskap för klassrumssituationer, men också för samarbete med specialpedagogen. 

Många lärare upplevde dock att de inte fått detta i sin lärarutbildning. Tanken var att 

specialpedagogerna skulle införa nytänkande och en ny specialpedagogisk verksamhet. Det 

tidigare systemet med speciallärare i expertrollen byggde på insatser riktade direkt mot 

eleven. Eleven ansågs här vara bärare av problemen, Malmgren Hansen (2002) beskriver hur 

specialpedagoger som återvände till skolan efter avslutad specialpedagogutbildning hade med 

sig en ny kunskap och ett nytt perspektiv på svårigheter. Förväntningarna de mötte var 

färgade av lärares tidigare erfarenheter av speciallärares arbetssätt. Målgruppen för den 

tidigare speciallärarverksamheten var eleven. Lärare blev nu en målgrupp för insatser, 

exempelvis genom specialpedagogens verktyg handledningssamtal. Specialpedagogerna i 

Malmgren Hansens studie mötte motstånd mot handledning på sina arbetsplatser och uppgav 

flera möjliga anledningar till detta, t.ex. brist på stöd från ledning, förväntningar på 

speciallärarkompetens och oro hos lärare. Avhandlingen bygger på en studie på intervjuer av 

13 specialpedagoger. Hur de upplevde sin utbildning och sitt inträde i sitt yrkesliv som 

specialpedagoger. En aspekt som framträder i analysen är att specialpedagogerna ofta arbetar 

utan mandat från ledningen. Det kan fungera så länge specialpedagogen arbetar mer 

traditionsenligt med specialläraruppgifter som enskild stödundervisning. Problem uppstår när 

specialpedagogen ifrågasätter traditionella förhållningssätt. Avsaknaden av engagemang och 

stöd från ledningen kan tolkas på olika sätt. Exempelvis att man lutar sig på gamla traditioner 

eller att man har en bristfällig kunskap om specialpedagogens verksamhetsfält. Malmgren 

Hansen menar att ” Den kollision mellan uppfattningar som ur detta kan uppstå, underlättas 

inte för specialpedagogens del av att denne saknar reella maktmedel i skolorganisationen. 

Skolledaren framstår som skolornas härförare, tyvärr ofta med bristande kunskaper och 

intresse för att leda specialpedagogisk verksamhet.” (2002, s.136) 
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Berglund, Malmgren, Riddersporre & Sandén (2007) utförde en intervjustudie med 30 

rektorer som respondenter. Syftet med studien var att studera relationen mellan 

specialpedagogutbildningens förutsättningar och de krav som den professionella praktiken 

ställer. Rektorerna överlag anser att Specialpedagogernas kompetens starkt bidrar till 

skolutveckling. De anser sig också vara väl förtrogna med specialpedagogernas speciella 

kompetens. Studien visade också att denna kompetens används på ett varierande sätt i 

skolorna. De specialpedagogiska arbetsområdena som nämns av rektorerna är handledning 

och rådgivning, pedagogisk bedömning och kartläggning, undervisning, elevhälsoarbete samt 

även en viss skolledande funktion.  

Dilemman som lyfts är ekonomiska ramar som gör att övergripande förändringar för att 

främja inkludering ofta får stå tillbaka för akuta specialpedagogiska insatser. Flera rektorer 

uttrycker att det finns en gammal speciallärartradition som lever kvar och att 

specialpedagogerna förväntas inrätta sig i denna. Handledarfunktionen som ett verktyg mot en 

förändrad lärandemiljö kan vara problematisk genom att lärare upplever sin kompetens 

ifrågasatt. 

Emanuelsson & Persson (1996) har intervjuat skolledare, speciallärare och lärare om hur de 

beskriver sin skolas specialpedagogiska verksamhet. Vissa av respondenterna menar att 

skillnaden mellan klassundervisning och specialpedagogisk verksamhet ligger i att den senare 

handlar om annat än endast undervisning. Framförallt åsyftar man då handledning och 

rådgivning. Även förmågan att genomföra klassrumsanalyser lyftes, samt att detta kunde ses 

som både hot och möjlighet. Urvalet av elever som ges specialpedagogiskt stöd uppges 

vanligtvis ske på initiativ av klasslärare . I samtliga fall anges urvalskriterierna som relaterade 

till brister hos eleven. I många fall baseras också urvalet på elevens eget val, då eleven söker 

sig till specialläraren för att komma undan undervisningsmiljön och specialläraren får då en 

kurativ och beskyddande roll. Speciallärare som uppgav att de såg det som sin arbetsuppgift 

att påverka undervisning och miljö, uppgav även att de upplevde detta som mycket krävande. 

Att peka på lärares förhållningssätt och undervisningsmetoder som orsaker till svårigheter 

beskrevs som konfliktfyllt. För att kunna klara av denna uppgift, menar speciallärarna, krävs 

stöd och engagemang från ledningen.  

Lindqvists (2013) avhandling “Who should do what to whom? Occupational groups’ views on 

special needs” syftar till att öka kunskapen om hur olika yrkesgrupper ser på arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd. Den bestod av fyra delstudier. Tre enkätstudier och en 
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fördjupande intervjustudie. De tre enkätstudierna vände sig till olika yrkesgrupper i en 

kommun (studie 1) i förskola och skola, skolledare i samma kommun (studie 2) och den tredje 

vände sig till kommunala skolchefer i hela landet. Intervjustudien (studie 4) utfördes med ett 

urval av fem rektorer som deltagit i studie 2. 

En majoritet av respondenterna i alla grupper ansåg att barns individuella tillkortakommanden 

är ett vanligt skäl till att barn behöver särskilt stöd. Få ansåg att dåligt fungerande klasser 

/grupper och brister i lärares undervisning var orsak till barns behov av särskilt stöd. Den 

största skillnaden i denna studie var synen på hur specialpedagogerna skulle arbeta. Flera 

yrkesgrupper menade att specialpedagogen i huvudsak skulle ägna sig åt individuellt inriktad 

specialundervisning samt handledning för arbetslag. Få i alla yrkesgrupper förutom 

specialpedagoggruppen, svarade att specialpedagogen ska arbeta med 

organisationsutveckling. 

Då vi vill få ett internationellt perspektiv på området så har vi valt ett antal artiklar som 

fokuserar specialpedagogens brittiska motsvarighet, SENCO. Det vill säga Special 

Educational Needs Coordinator. 

Fyra studier, Cole (2005), Layton (2005) Szwed (2007) och Tissot (2013), når samma 

slutsats; SENCOs har sällan en ledarskapsposition vilket försvårar SENCOs möjligheter att 

fungera effektivt och arbeta strategiskt för en inkluderande skola. I Tissots artikel (2013) 

beskrivs en större enkätstudie samt en fördjupande intervjustudie om hur SENCOs ser på sin 

roll, sin förmåga att leda, att implementera visionen om inkludering. Hon fann att SENCOs 

som ingick i ledarskapsteam ansåg sig ha en större möjlighet att leda och arbeta strategiskt. 

Hon drar slutsatsen att bristen på SENCOs i ledarskapspositioner utgör ett hinder för visionen 

av rollen och implementeringen av rollen i praktiken. Szwed (2007) har i sin artikel beskrivit 

fallstudier som analyserar SENCO rollen under utveckling. Hon fann att SENCOs roll är svår 

att generalisera och att SENCOs är verksamma i komplexa sammanhang. Om SENCOs ska 

vara effektiva i att arbeta strategiskt för en inkluderande skola, menar Szwed (a.a.) att 

ledarskapsaspekten behöver förstärkas för SENCOs nationellt. I Coles artikel (2005) är syftet 

att studera den föränderliga rollen som SENCOs och, bortom den formella rollbeskrivningen, 

de mer osynliga aspekterna av arbetet. Studien utfördes i form av intervjuer och enkäter med 

SENCOs. Analysen visade att SENCOs har en svag ställning utan reell makt och med svagt 

stöd från rektor och ledning, vilket försvårar möjligheterna att fungera som en 

förändringsagent för inkludering. Abbot (2007) menar att SENCO skulle behöva vara en del 
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av ledningsgrupp helst biträdande rektor med ansvar för inkludering med möjlighet att 

påverka ekonomiska beslut. Detta kräver en nationell policy som gör SENCO-rollen 

obligatorisk på den positionen. Layton (2005) artikel beskriver en mindre enkätstudie där man 

fokuserar SENCOS egna uppfattningar av rollen och i synnerhet ledarskapsaspekten. Den 

största barriären för att kunna förverkliga uppdraget för SENCOs identifierades som det 

faktum att SENCOs sällan ingår i ledarskapsteam. Hon lyfter även andra aspekter viktiga för 

inkluderingsvisionen. Hon menar att förändringen inte kan genomföras av en ensam agent 

utan förändringen måste ske på flera nivåer exempelvis lärarutbildningen som behöver rusta 

lärare bättre för att möta särskilda behov samt att ledning och rektorer behöver utbildas och 

dela visionen om inkludering som viktig. 

Även Abbot (2007) fann att en gemensam vision om inkludering är en nödvändig 

förutsättning för en inkluderande skola.  Abbot (2007) studerade SENCOs (Special 

Educational Needs Coordinator) situation på Nordirland och i vilken utsträckning de lyckas 

etablera inkluderande skolmiljöer. Abbot genomförde för detta ändamål intervjuer med 

rektorer och SENCOs. Analysen av studien gav vid handen att SENCOs har en av de mest 

krävande rollerna i skolan, med ett brett ansvarsområde och höga förväntningar. SENCOs har 

en stor administrativ börda, knappt om tid och ont om ekonomiska resurser. De ska vanligtvis 

samverka med många externa samverkanspartners, tillgodose kompetensutvecklingsbehovet 

inom personalen vad gäller SEN ( Special Educational Needs) samt vara problemlösare och 

inspiratör. Slutsatsen av studien (Abbot, 2007) blir att utan bättre resurser, tid och samverkan 

på alla nivåer i skolan samt inte minst en gemensam vision om inkludering blir SENCOs 

arbete lidande, men även möjligheten till en framgångsrik implementering av en inkluderande 

skola, menar Abbot. 

Även Cowne’s (2005) artikel fokuserar vikten av att attityder till inkludering men även vikten 

av stöd från ledning. Cowne (a.a.) beskriver en enkätstudie samt fokusgruppsstudie av hur 

SENCOs ser på sin roll, vidare intervjuer med LEA ( Local Educational Agency) officers från 

samma område angående hur SENCOs och deras skolor stöttades av LEA. Studien visar att 

SENCOs arbetsbörda har ökat och innebär nya utmaningar. Nödvändiga områden som 

identifierats för SENCOs effektivitet är: 

 Stöd från ledning, strategisk planering, tillräckligt med tid och utrymme samt 

administrativ back-up.  
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 Personal med positiv attityd till inkludering och som har tillgång till 

rådgivning/fortbildning för att kunna möta särskilda behov i klassen. 

 SENCOs  behöver vara trygga i sin kompetens och veta var man kan få ytterligare 

stöd från externa agenter eller fortbildning via LEA. 

4.2 Handledning/ Kvalificerade samtal. 

Bladinis intervjustudie (2004) syftade till undersöka hur specialpedagoger talar om och 

genomför handledning med fokus på hur samtalet leds. Bladini (a.a.) identifierade i sin analys 

av intervjuerna två sätt att beskriva handledning. Dels som ett verktyg för att förbättra barns 

villkor, dels som ett rum för reflektion. Bägge sätten beskrevs som sätt att förändra men det 

senare syftar till att pedagogerna genom reflektion förändrar sitt sätt att se på ett problem och 

därmed på möjliga lösningar. Det första sättet att arbeta på bygger på att förändring är något 

som kan komma utifrån, i detta fall från specialpedagogen i en expertroll som rådgivare, 

medan det andra bygger på en tanke om en inifrån kommande förändring. Bladini (a.a.)menar 

att variationerna kan förstås som ett uttryck för osäkerhet och okunskap om de krav och 

förväntningar som kan ställas på handledning. Det finns även tendenser i studiens resultat som 

tyder på att i de fall då pedagoger upplevde sig ha svag arbetsledning och sjukfrånvaron var 

hög var det vanligare att se på handledning som verktyg. Arbetslag med mer gynnsamma 

förutsättningar såg i större utsträckning på handledning som reflektion. Bladini 

(a.a.)förespråkar en möjlighet för specialpedagogen att ta ansvar för samtalet snarare än 

problemet samt att i samtalet via reflektion bidra till utveckling.  

I essäsamlingen Det handlar om samtal (2012) menar redaktörerna Bladini och Naeser att 

specialpedagogen i handledarrollen tar på sig ett speciellt ansvar som ledare av samtalet. Som 

samtalsledare har specialpedagogen ansvaret att lyfta fram olika fokus menar Gustavsson         

( 2012). Vidare menar Gustavsson (a.a.) att pedagoger ofta söker råd utifrån barnets brister 

och att det rådande synsättet i stort tycks vara att barn utpekas som problembärare. Idbohrn 

(2012) definierar handledning som perpektivvidgande eller förändrande av perspektiv hos den 

handledde genom de frågor som handledaren ställer. Nilsson (2012) lyfter vikten av den 

lyssnande förmågan, nyfikenheten och öppenheten inför berättelsen, hos handledaren. Thalin 

(2012) menar att det vanligaste scenariot är att pedagoger söker stöd i ett specifikt problem, 

ofta relaterat till ett barns beteende. Förväntningarna är då att specialpedagogen ska kunna ge 

konkreta råd och lösningar på problemet.  Pedagogerna har ofta svårt att flytta fokus från 

barnet till sig själv. Specialpedagogen vars mål är att arbeta perspektivvidgande eller få till ett 
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nytänkande fastnar i en roll där hon/han förväntas ha merkunskaper och problemlösningar. 

Handledning på handledning för specialpedagogen är ett verktyg som lyfts av Thalin(a.a). 

Thalin(a.a.) menar även att specialpedagogen i handledningssamtalen med pedagogen inte har 

mer kunskap än denne, men det krävs att hon/han kan sätta sig in i pedagogens situation och 

se pedagogens perspektiv. Hon betonar även vikten av att som specialpedagog tydliggöra sin 

roll och att syftet är att reflektera gemensamt. Även Johansson (2012) hävdar att 

specialpedagogen som handledare har ansvaret att vidga perspektiv och synliggöra nya 

sådana.  

4.3 Skolutveckling.  

I Skolutvecklingens många ansikten (2003) av redaktörerna Berg & Scherp, redogör Lennart 

Grosin för vilka pedagogiska och sociala mönster som kännetecknar framgångsrika skolor.  

Han beskriver hur amerikanska och brittiska studier kan, oavsett, socioekonomiskt 

upptagningsområde, utformas så att skolans sociala och pedagogiska klimat bidrar till elevers 

framgång. Det tyder på att skolan och undervisningens kvalité avgör framgången, inte 

elevernas bakgrund. Några viktiga punkter som man fann i forskningen i de mest 

framgångsrika skolorna var tydligt demokratiskt och kraftfullt ledarskap mot kunskapsmålen, 

pedagogiskt didaktiskt ledarskap från rektors sida, lärares delaktighet i utformandet av 

skolans kultur och struktur, möjligheter till samarbete mellan lärarna vad gäller mål och 

innehåll i undervisningen, stor flexibilitet i undervisningsmetoder, relationer som är positiva 

mellan lärare och elever. Han menar också att belöningskultur har bättre effekter än 

straffkultur. 

Scherp (2003) skriver också om skolutvecklingsprocessen. Utifrån ett lärar- och 

skolutvecklingsperspektiv är skolutveckling problembaserad och behöver därför ha en 

utgångspunkt i de vardagsproblem som lärare och skolledare i respektive verksamhet ställs 

för. Kvalitén i verksamheten är beroende på hur man löser problemen. Han beskriver en 

process där skolledaren leder skolutvecklingen genom lärande och förståelse snarare än 

genom direktiv och regler. Han baserar detta på en grundtanke om att lärare agerar utifrån sin 

förståelse av uppdraget. Förändringar kan därför endast ske som en konsekvens av förändrad 

förståelse.  

Gunnar Berg ( 2003) menar att samtalet är skolutvecklingens grundpelare efter en 

frirumsmodell. Han beskriver det pedagogiska samtalet som en arbetsform som håller 
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samman en reflektionsprocess. I det pedagogiska samtalet kan lärandet ske genom reflektion 

och problematisering. Syftet är att söka egna självständiga lösningar på problemen.  

I dessa beskrivningar av skolutveckling, kan specialpedagogen ses som en strategisk viktig 

person i skolutveckling, genom sin yrkeskompetens i handledning, som samtalsledare, 

observatör och som bollplank och förlängning av rektors kompetens vad gäller 

specialistkunskaper i goda lärmiljöer, arbetsformer, inkludering och grupprocesser. 

Specialpedagogens specifika verktyg är också att genom samtal/ handledning som via 

reflektion vidgar perspektiv. 

4.4 Arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

I Skolverkets sammanställning, Särskilt stöd i grundskolan (2008), tar man upp senare tids 

forskning och utvärdering kring särskilt stöd i grundskolan. En större studie vid Göteborgs 

universitet påvisar bland annat ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och 

studieresultat. Den visar i huvudsak att två typer av svårigheter leder till särskilt stöd. 

Lärande, framför allt Läs- och Skrivsvårigheter och beteendesvårigheter. Studien av analysen 

av åtgärdsprogram och elevvårdssamtal visar att skolor ofta har en individinriktad förståelse 

av elevers svårigheter. Vanliga åtgärder är färdighetsträning både vad gäller lärande och 

beteendesvårigheter. Forskning visar också att en viktig faktor vid elevers framgång är 

beroende av lärares kompetens. Viktiga aspekter av lärarkompetensen är att läraren behärskar 

olika undervisningsmetoder och har nära och bra relationer till eleverna. En slutsats som dras 

i Skolverkets sammanställning (a.a) är att särskiljande lösningar är vanliga i skolans praktik, 

trots att styrdokumenten trycker på vikten av en inkluderande skolmiljö. En annan slutsats är 

att arbetssättet har förändrats och andelen individuellt arbete har ökat.  Skolverket(a.a.) menar 

att individuellt arbete ställer krav på elever och särskilt elever i behov av särskilt stöd, som de 

har svårt att klara av. Skolverket (a.a.) menar att skolor måste anpassa undervisningen utifrån 

den kunskapen. Skolverkets (a.a.)uppfattning är att svårigheter uppstår i mötet mellan den 

enskilde elevens förutsättningar och skolmiljön samt de krav som ställs i den. Man menar att 

elever är olika och att skolan har till uppgift att anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar. 

I Att platsa i en skola för alla, (Hjörne &Säljö, 2008) har  forskarna följt elevhälsoteam under 

fem års tid. Hjörne och Säljö (a.a.) beskriver Elevhälsoteamet som att de vanligtvis omfattar 

fem-sex personer. Det brukar vara rektor/biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska, 

speciallärare/specialpedagog och kanske ytterligare någon personal ur annan yrkesgrupp 
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(kurator, fritidspedagog och lärare). Elevhälsan ska arbeta förebyggande med elevers hälsa 

och med syfte att stärka elevers rätt. Tanken är att man med hjälp av olika 

specialistkompetenser ska kunna skaffa sig en bredare uppfattning om elevers situationer och 

därmed hitta förslag till olika lösningar. Hjörne och Säljö (a.a.) menar att ett huvudresultat i 

studien är att man i elevhälsan utgår ifrån att eleven är problembärare. Elevhälsoteamen 

problematiserar sällan skolan, undervisningen, kravnivån samt lärarens bemötande av 

eleverna.  

4.5 Sammanfattande kommentar 

Både Malmgren (2002) och Berglund, Malmgren, Riddersporre & Sanden (2007) lyfter 

dilemmat med en rådande speciallärartradition som specialpedagogen ofta förväntas inrätta 

sig i. Malmgren (2002) och Emanuelsson & Persson (1996)menar att problem uppstår när 

specialpedagogen eller specialläraren istället ifrågasätter traditionen och traditionella 

förhållningssätt och menar vidare att specialpedagoger ofta saknar det stöd och engagemang 

från ledningen som krävs för att lyckas med detta. Malmgren (2002) menar även att 

specialpedagogerna ofta arbetar utan mandat från ledningen. Berglund, Malmgren, 

Riddersporre & Sanden (2007) problematiserar även handledarfunktionen som 

specialpedagogiskt verktyg för att förändrad lärandemiljö och menar att lärare kan uppleva sin 

kompetens ifrågasatt. De internationella artiklarna, bl.a. Abbot (2007) och Layton (2005) 

lyfter också brist på stöd och gemensam vision från ledning. Layton (2007), Cole (2005), 

Szwed (2007) och Tissot (2013) lyfter det faktum att SENCO sällan har en ledarskapspostiton 

men att de skulle behöva detta för att vara effektiva. 

Bladini (2004) fann i sin studie två sätt att beskriva specialpedagogisk handledning. Dels som 

ett rum för reflektion och dels som verktyg med fokus på att specialpedagogen tillhandahåller 

råd och metoder. Hon fann vidare att det var vanligare med handledning som verktyg i de fall 

då specialpedagogen hade en svag ledning på skolan. Thalin (2012) och Gustavsson (2012) 

menar att det är vanligt att pedagoger söker stöd i ett specifikt problem, ofta relaterat till ett 

barns brister eller beteende. Detta leder då till att specialpedagogen förväntas ha 

merkunskaper om problem, ge råd och lösa problem istället för att vidga perspektiv. 

Berg (2003) beskriver hur det pedagogiska samtalet håller samman en reflektionsprocess som 

leder till utveckling. I samtalet sker lärandet genom reflektion och syftet är att söka egna 

självständiga lösningar på problemen. Specialpedagogen skulle i denna process kunna vara en 

strategisk viktig person genom sin yrkeskompetens som samtalsledare. 
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Skolverket (2008) menar i sin rapport, att studier av åtgärdsprogram samt elevvårdssamtal 

tyder på att det är vanligt förekommande att skolor har en kategorisk syn på skolsvårigheter. 

Av Skolverkets sammanställning (a.a.) framgår vidare att särskiljande lösningar är vanliga i 

skolan trots att styrdokumenten trycker på vikten av en inkluderande skolmiljö. De menar 

också att forskning visat att en lärarkompetens, både kunskap om undervisningsmetoder samt 

förmåga att skapa goda relationer till elever, är en viktig faktor för att elever ska lyckas i 

skolan. Svårigheter uppstår i mötet mellan den enskilde elevens förutsättningar och 

skolmiljön samt de krav som ställs i den, menar skolverket. De menar också att elever är olika 

och att det är skolans uppgift att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. 

5. Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur specialpedagogers i Sverige 

formella kompetens motsvarar de förväntningar på praktisk yrkeskompetens som 

specialpedagogerna möter från olika aktörer i skolans vardagsverksamhet.  

5.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna vi valt är: 

 Hur beskriver specialpedagoger att deras formella kompetens tas tillvara i skolans 

vardagsverksamhet? 

 Hur beskriver specialpedagoger de förväntningar som möter dem i yrkesrollen som 

specialpedagog? 

6. Metod 

6.1 Metodval 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur specialpedagoger beskriver hur deras 

formella kompetens motsvarar förväntningarna på den yrkeskompetens de möter i sin 

yrkesverksamhet. Vi fokuserar specialpedagogers beskrivningar och strävar efter en djupare 

förståelse av hur specialpedagoger uppfattar och resonerar omkring hur deras formella 

kompetens möter förväntningar på yrkeskompetens och har därför valt en kvalitativ ansats. 

Trost (2010) skriver att i de fall då man försöker förstå det sätt på vilket människor resonerar 
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eller om man vill urskilja varierande handlingsmönster så är det lämpligt med en kvalitativ 

studie. Med stöd i Trost(a.a.) så anser vi att våra frågeställningar väl svarar mot val av metod. 

Vi valde halvstrukturerade intervjuer därför att vi ville belysa specialpedagogers syn på och 

beskrivning av sin utbildning och yrkesroll. Kvale (2009) skriver med en kvalitativ 

forskningsintervju försöker man förstå respondenternas syn på världen ur deras perspektiv 

samt söka mening i de erfarenheter de beskriver. Vidare menar Kvale (a.a.) att en kvalitativ 

forskningsintervju inte har kvantifiering som mål utan söker istället beskrivningar av 

kvalitativa aspekter av respondenternas erfarenheter och uppfattningar.  Trost (2010) skriver 

om kvalitativa intervjuer att: ”Det innebär bland annat att intervjuaren ska sträva efter att få 

svar på frågan hur snarare än på frågan varför. Intervjuaren ska försöka att förstå den 

intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och sätt att handla eller bete sig”(2010, 

s. 53) Eftersom vi försöker förstå hur respondenterna ser på sin roll och yrkesverksamhet, så 

anser vi att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt metodval. 

6.2 Genomförande 

6.2.1 Datainsamling 

Inledningsvis arbetade vi med frågorna till vår intervjuguide. Efter samtal med handledaren 

reviderades intervjuguiden och frågor ändrades samt uteslöts. Enligt Trost (2010) behöver inte 

intervjuguiden vara strukturerad på så vis att den har en logisk ordningsföljd men den ska 

vara lämplig och ha en struktur som passar den som intervjuar.  

Efter detta så kontaktades yrkesverksamma specialpedagoger i tre mellanstora svenska 

kommuner, via e-mail eller telefon. Vid första kontakten informerade vi om våra etiska 

riktlinjer för arbetet: informerat samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. 

Vi upptäckte tidigt att det var svårt att hitta respondenter som dels stämde in på kriterierna 

och dels var villiga att ställa upp på intervju. Många arbetade på specialpedagogtjänster utan 

att ha specialpedagogexamen, andra hade inte tid och möjlighet att ställa upp. Vi letade till en 

början efter behöriga specialpedagoger yrkesverksamma i kommunala skolor. Vi bestämde 

sedan att kriteriet vi skulle behålla var behöriga specialpedagoger, men för att hitta tillräckligt 

med respondenter fick vi även vända oss till friskolor och resursteam/central elevhälsa. På så 

vis fick vi slutligen 9 respondenter. Samtliga är idag verksamma i mellansvenska kommuner. 

Tre av dem arbetar vid friskolor, fyra på kommunal skolenhet och tre specialpedagoger (varav 

en även är anställd på friskola deltid) på central elevhälsa/resursteam. En av de skolanställda 
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specialpedagogerna har även positionen biträdande rektor. Av dessa samtliga har endast två 

lång erfarenhet som specialpedagoger (+15 år), resterande hade kortare erfarenhet (3-5 år).  

Vid första kontakten förklarades också studiens syfte i korthet. Därefter bestämdes tid för 

intervjuerna. Intervjuguiden skickades till samtliga som skulle delta, som en förberedelse. Vid 

samtliga tillfällen valdes den intervjuades arbetsrum eller ett angränsande rum till intervjun. 

Intervjuerna genomfördes mellan November 2013- Mars 2014. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en mobiltelefon samt en diktafon. Intervjuernas längd varade mellan 25- 55 minuter. 

Trost (2010) menar att intervjun kan komma att ta en helt annan struktur än den i 

intervjuguiden och att man också kan behöva hoppa fram och tillbaka mellan frågorna vilket 

vi också fann att vi behövde göra för att kunna följa respondentens resonemang på ett 

naturligt sätt. Då vi själva är verksamma specialpedagoger var vi medvetna om för- och 

nackdelar med vår förförståelse. Vi hade möjligheten att följa upp med relevanta följdfrågor 

p.g.a. av våra förkunskaper om fältet men vi använde oss även av frågor som handlade om att 

berätta mer och förklara mer för att undvika att vi drog förhastade slutsatser p.g.a. just vår 

egen förförståelse. Vi utförde 5 respektive 4 intervjuer var och transkriberade sedan de 

intervjuer vi själva genomfört. Därefter skedde allt arbete gemensamt, både vad gäller analys 

och författande av samtliga kapitel. 

6.2.2 Analys 

Tolkningen av data gjorde vi med hjälp våra teoretiska referensramar, alltså de 

specialpedagogiska perspektiven. Alla intervjuer transkriberades av oss och skrevs ut. Som ett 

första steg i analysen lästes intervjuerna sedan igenom ett flertal gånger av oss bägge, för att 

bilda oss en helhetsuppfattning av materialet. Även här förhöll vi oss kritiskt till vår egen 

förförståelse och det faktum att vi utförde detta arbete gemensamt gjorde det möjligt att 

kritisk granska varandras tolkningar. Vi började urskilja områden som återkom i 

textmaterialet, exempelvis meningsbärande beskrivande uttryck och fraser. Detta blev vårt 

första steg. Det andra steget blev att försöka urskilja kategorier genom att vi tematiserade de 

fraser och beskrivningar som vi hittat i materialet. Vi namngav dem med utgångspunkt i både 

material och teoretiska referensramar. Det tredje steget var att försöka hitta sammanhang och 

en röd tråd i materialet. Det fjärde steget innebar att vi försökte tolka och analysera vårt 

material med hjälp av våra teoretiska referensramar.  
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6.3 Etiska aspekter och tillförlitlighet 

Inför intervjuerna informerades respondenterna om syftet med studierna samt om de etiska 

regler som gäller vid genomförandet av vetenskapliga studier. Dessa är information och 

samtyckeskraven, nyttjandekraven och konfidentialitetskravet (CODEX, www.vr.se; 

Vetenskapsrådet, 2011). 

6.3.1 Informerat samtycke 

Efter en första kontakt via telefon eller e-mail, så e-mailade vi till de respondenter som visade 

intresse. Vi presenterade oss i e-mailet och berättade vilken utbildning vi går samt syftet med 

studien. Vi bifogade en intervjuguide. När vi träffade respondenten så förklarade vi att 

deltagarna kommer att avidentifieras samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

6.3.2 Konfidentialitet 

Enbart vi har haft tillgång till de inspelade intervjuerna och transkriberingarna. Redan i 

transkriberingsskedet avidentifierade vi i texterna, personer och skolor. I resultatsdelen har vi 

använt oss av respondenternas citat, men utan att uppge den specifika respondenten, med två 

undantag beroende på att personerna i fråga har positioner som är relevanta för tolkningen av 

resultaten. 

6.3.3 Nyttjandekravet och konsekvenser 

Genom att vi iaktagit konfidentialitetskravet och informerat samtyckeskravet har vi minimerat 

risken för att personerna ska lida skada. Vi har även informerat om att materialet endast 

kommer att nyttjas av oss samt för denna studie. 

6.3.4 Validitet 

 Om Validitet skriver Feijes Thornberg ( 2009) att ”begreppet validitet refererar till i vilken 

utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som används verkligen 

undersöker det som avses att undersökas.”  Vårt urval av behöriga, yrkesverksamma 

specialpedagoger anser vi stärka validiteten p g a att respondenterna har god förförståelse och 

erfarenhet om de områden som intervjuas. Vi anser även att respondenternas uppfattningar 

fångas väl med intervjumetoden. 

 

http://www.vr.se/
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6.3.5 Trovärdighet och överförbarhet 

Kvale (2009) skriver att angående kvalitativ forskning och generalisering att: ”det specifika 

innehållet i den framtagna kunskapen visserligen inte kan generaliseras i statistisk mening, 

men däremot kan insikten om hur det kan te sig för en människa att leva under hans eller 

hennes villkor generaliseras genom läsarens tolkningsprocess” (2009, s.232) Överförbarhet 

kan även sägas handla om hur väl de tolkningar av situationer och processer kan kännas igen i 

andra fall. Det vill säga att en läsare kan känna igen ett mönster i nya situationer utifrån de 

tolkningar som gjorts av materialet. Utifrån Kvales (a.a.) beskrivning ovan anser vi att vår 

studie tillhandahåller insikter om hur specialpedagogrollens förutsättningar och villkor kan 

upplevas av yrkesverksamma specialpedagoger. 

Trovärdigheten anser vi att vi stärkt genom att vi redovisat hur vi genomfört vår studie under 

kapitlet Metod. Vi har även besvarat och diskuterat vårt syfte och frågeställningar under 

kapitlet Resultatsdiskussion samt i kapitlet Analys tolkat vårt resultat med hjälp av vårt 

teoretiska perspektiv. Kvale (2009) skriver att trovärdighet också handlar om hur trovärdiga 

resultaten är beroende på tillvägagångssätt vid datainsamling samt analys. Vi har beskrivit hur 

datainsamlingen skett i metodkapitlet. Då materialet spelats in samt transkriberats har vi haft 

möjlighet att gå tillbaka och bearbeta intervjuerna flera gånger vid behov. Vi har inkluderat 

citat från respondenterna i Resultatskapitlet för att man ska kunna följa vårt arbete tydligare 

och skapa högre transparens i hur materialet legat till grund för analysen. Analysen beskrivs i 

Metodkapitlet och vi har stärkt trovärdigheten genom att vi dels har analyserat allt material 

gemensamt samt genom att vi diskuterat kategorier och aspekter av analysprocessen med 

handledare. 

6.3.6 Reflexivitet 

Vi är själva verksamma specialpedagoger vilket kan vara både en styrka, på grund av att vi 

kände till området väl och kunde ställa relevanta följdfrågor, samt en nackdel, ifall man inte är 

vaksam på den egna förförståelsen. Eftersom vi diskuterade detta redan från början med vår 

handledare och var medvetna om risken har vi hög medvetenhet om detta och varit vaksamma 

om detta, redan från början när vi konstruerade vår intervjuguide. Även under intervjuerna var 

vi försiktiga och försökte att undvika att övertolka svaren och istället använda oss av 

följdfrågor där vi bett respondenten berätta mer eller förklara mer detaljerat.  
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7. Resultat 

Vi har valt att kategorisera materialet i tre kategorier. När specialpedagogerna beskriver sin 

kompetens, yrkesverksamhet och förväntningarna de möter blir det tydligt att det rör sig om 

alla skolans nivåer. Vi har valt att kalla kategorierna organisation-, grupp- och individnivå. Vi 

benämner specialpedagogerna SP1-SP9 för att läsaren ska kunna se hur ofta respektive 

respondent citeras.  

7.1 Organisationsnivå 

När specialpedagogerna beskriver sin formella kompetens så framhåller de framför allt att de 

genom specialpedagogutbildningen fått med sig ett nytt synsätt på skolsvårigheter. Det 

benämns på olika sätt men det framgår att man åsyftar ett relationellt/alternativt 

förhållningssätt. Det framgår även att respondenterna tar avstånd ifrån en traditionell syn på 

skolsvårigheter. I exemplen nedan ställer respondenterna sitt alternativa synsätt mot det 

kompensatoriska/traditionella synsättet. SP3 säger att: 

”…man blir liksom genomsyrad av det här sättet att tänka, med bemötande och 

förhållningssätt, hur viktigt det är och inte bara så att säga faktakunskaper om problematiska 

situationer och diagnoser.” 

SP9 menar: 

” …man har inte längre det här individuella synsättet där man ser att problemet ligger hos en 

elev utan i stället  det relationella perspektivet, där man tittar på miljön och var svårigheter 

uppstår i mötet med miljön.” 

SP2 beskriver synsättet hon fått genom sin utbildning: 

”Utbildningen ger en helhetssyn. Det som jag genom erfarenhet fått med mig har 

utbildningen bekräftat att så här är det. Det gav mig mycket. Jag tycker att jag fick en bredd i 

min utbildning och en grundsyn.” 

Specialpedagogerna beskriver också en del av sin kompetens som en förmåga att kartlägga 

och analysera skolsvårigheter på flera nivåer i skolan. SP3 beskriver: 

”Det handlar om att kunna öppna upp och titta lite mera kring; vad kan vi göra i miljön? Vad 

kan vi göra på gruppnivå? Vad kan vi göra på organisationsnivå? Och inte bara liksom 

individerna och grotta runt i tillkortakommanden…så tänker jag.” 
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Respondenterna utrycker i flera sammanhang under intervjuerna kunskaper vikten att arbeta 

med hela skolklimatet. De uttrycker kunskaper om inkluderande och exkluderande processer, 

delaktighet och hälsofrämjande och förebyggande insatser samt friskfaktorer. SP7 säger: 

” Min grundsyn som specialpedagog och lärare är att inkludering är bra, är bäst kanske.” 

Respondenterna uttrycker exempelvis vad de anser vara lämpliga (inkluderande och 

hälsofrämjande insatser) och mindre lämpliga (exkluderande och kompensatoriska insatser) 

insatser. SP1 lyfter vikten av delaktighet: 

”Det är klart att man kan arbeta med grupper ibland o.s.v. men det som är viktigt tycker jag 

är att hitta stödet i klassrummet så att eleverna kan vara delaktiga. Jag tycker ändå att man 

ska skapa så goda inlärningsmiljöer att eleven kan få rätt stöd därinne.” 

SP8 lyfter vikten av anpassning av arbetssätt i klassrummet: 

”Där kommer ju lärarna förstås med önskemål och många gånger kan det handla om att jag 

ska jobba två timmar i veckan med den eleven eller att jag tar mig an den där eleven i 

svenska och det kanske inte är det som ger så mycket, att träffa en elev vid ett tillfälle i 

veckan, utan det kan vara bättre att man ändrar pedagogiken för alla i klassen.” 

SP3 talar om vikten av ett inkluderande synsätt bland den pedagogiska personalen på skolan 

och säger: 

”Jag skulle önska att fler lärare hade ett specialpedagogiskt synsätt och bemötande. Alltså 

förhållningssätt. Alltså, det skulle jag verkligen önska. Det är ju det vi får jobba stenhårt med 

när vi kommer ut. Allt det här med inkludering; hur tänker vi kring det? Hur tänker vi kring 

särskiljande? Synen som jag har på det här barnet – vad gör det med eleven? Alltså det skulle 

man ju önska, att alla lärare hade den kompetensen.” 

När respondenterna beskriver sina arbetsuppgifter i sina respektive skolor så kan vissa av 

uppgifterna/rollerna specialpedagogerna har, sägas huvudsakligen höra hemma på 

organisatorisk nivå. En av uppgifterna är att ingå i elevhälsan, antingen centralt eller lokalt, 

och att där bidra med sin specialpedagogiska kompetens. SP3 poängterar att fokus ligger på 

hälsofrämjande insatser:  
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” Vi kallas fortfarande  för central elevhälsa med betoning då på hälsa. Förebyggande och 

hälsofrämjande och liksom då ett mer salutogent synsätt.” 

SP9  lyfter elevhälsan som forum för skolutveckling: 

”Elevhälsan, där har jag ju ett visst inflytande. Vilka åtgärder man tänker är lämpliga att 

sätta in och hur man tänker sig att man ska arbeta förebyggande. Det är väl där jag tänker 

att jag har en påverkansmöjlighet”. 

Respondenterna arbetar i större eller mindre utsträckning med skolutveckling. Här ser vi en 

viktig skillnad i materialet. Dels så anser sig centralt anställda specialpedagoger arbeta med 

övergripande organisatoriska frågor i högre utsträckning än de skolanställda men det finns 

undantag. Två av de skolanställda ingår i ledningsgrupp och en har även rollen biträdande 

rektor. Dessa anser sig i högre utsträckning än övriga arbeta med organisatoriska frågor. 

SP2 säger så här om vikten av att arbeta mot flera av skolans nivåer:  

”Den möjlighet jag har är att vara med och påverka och utveckla miljöerna så att de blir så 

gynnsamma som möjligt. Även att påverka pedagogerna genom samtal. Att man försöker vara 

med och påverka på olika nivåer är viktigt.” 

 SP9 som inte anser sig arbeta med pedagogiska utvecklingsfrågor i någon större utsträckning 

säger:  

” …om det är något jag kanske skulle önska mig mer av så är det att arbeta med 

skolutvecklingsbiten. Det är det jag tycker att jag saknar lite just nu. Det är ju lite synd för det 

är där man känner att det är det som ger den egentliga förändringen.” 

SP8 säger att: 

”Den del som jag inte alls hinner med är skolutvecklingsbiten. Jag sitter inte med i 

skolutvecklingsgruppen, vilket jag ändå tycker är lite synd” 

Vi förstår respondenterna som att de menar att då de inte har tillgång till forum att arbeta 

övergripande på organisatorisk nivå anser de sig inte arbeta skolutvecklande fullt ut. 

När specialpedagogerna definierar vad skolutveckling kan vara så lyfts t.ex. IT-satsningar, 

fortbildning av personal, att hålla sig ajour med och delge kollegor aktuell forskning samt att 
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utveckla verksamheten vad gäller tillgänglighet och delaktighet. Specialpedagogerna lyfter 

även handledning som en aspekt av skolutveckling. SP3 säger: 

” Jag tänker också att handledning går in lite, som jag sagt förut, i det här med 

skolutveckling. Att om man tillhandahåller det till pedagogerna, så sipprar det ner och gör 

gott för eleverna på lång sikt.” 

SP9 uttrycker liknande tankar: 

” Det beror också på hur man ser det. Man kan ju säga att man arbetar skolutvecklande när 

man arbetar med lärares synsätt.” 

Specialpedagogerna beskriver även de förväntningar de möter från ledning. Rektorerna 

uppges ha höga förväntningar samt förvänta sig att specialpedagogerna har kompetens att 

utforma den specialpedagogiska verksamheten. SP8 säger: 

”  Jag tycker de har höga förväntningar på den kompetens man har. Tydliga också, fast 

samtidigt…inte alltid kanske såtillvida att man lämnar mycket till mitt eget sätt att tänka och 

utforma mina dagar. Men jag känner helt klart att de har en hög förväntan på kompetens.” 

Vidare nämns förväntningar på att vara ett stöd till personal samt att kunna vara rådgivare och 

bollplank även mot ledning. SP6 säger: 

” De förväntar sig att jag har en kompetens och inte alltid en lösning kanske men det är mer 

rådfrågande att ”Hur kan man tänka här”? 

SP4 säger: 

” Det som är uttalat är jobba med personalhandledning och stöd i skolutvecklingsfrågor. Att 

jobba med de frågorna under läsåret och jobbar väldigt NÄRA ledningen. Jag kom med nya 

ögon så det är klart sådant som behövdes jobbas med och gavs utrymme att hitta saker att 

driva också”. 

SP2 säger: ”De har förväntningar på att jag har det specialpedagogiska perspektivet och att 

jag har utvecklande handledningssamtal med arbetslag. Att jag är ett stöd på olika sätt i olika 

sammanhang.” 
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Specialpedagogerna trycker på betydelsen av ledningen för rollen. SP4 beskriver hur hon har 

en ledning som är medveten om specialpedagogens kompetens och är väldigt tydlig med att 

det just är som specialpedagog man ska jobba som.  

” Han (rektor) säger helt tydligt det att speciallärare, de jobbar med elever. 

Specialpedagoger jobbar stödjande med vuxna”. 

SP3 säger: 

” Jag har ju en väldigt bra chef. Han har ju varit ganska tydlig med att här ska det var 

specialpedagoger. Vi ska inte ha speciallärare. Han har de förväntningar man kan ha på det 

en specialpedagog är tänkt att göra, alltså handledning, till viss mån konsultation ibland, 

driva skolutvecklingsfrågor också.” 

SP9 uttryckte en osäkerhet på hur ledningen ser på specialpedagogrollen och förväntningar på 

specialpedagoger och beskriver hur hon under en ganska kort period haft täta rektorsbyten.  

” Den första rektorn som anställde mig var väldigt klar över att det var en specialpedagog 

hon ville ha. Att mitt arbete skulle vara övergripande, mot elever också givetvis, men det var 

den övergripande rollen hon var intresserad av. Nu har vi precis fått en ny rektor och jag vet 

inte riktigt ännu vad hon har för förväntningar, men det jag får en känsla av är att hon lutar 

lite mer åt att min huvudsakliga uppgift är en speciallärares arbete, att arbeta med elever, 

testningar o.s.v. Så det där med ledningens syn på kompetens tycker jag är ganska relevant i 

den här rollen, det kan vara ganska beroende av det”. 

Specialpedagogerna trycker på vikten av en medveten ledning för att specialpedagogrollen 

ska vara så effektiv som möjligt. Att rektorer är medvetna om skillnaden mellan speciallärare 

och specialpedagoger och förstår vilken kompetens specialpedagoger besitter anses 

avgörande. SP7 säger att ett dilemma är att: 

”Det finns inte kunskap om vad vi kan och vad vi ska göra utan det är den här 

sammanblandningen mellan speciallärare och specialpedagog” 

SP3 säger: 

”Ibland undrar man när man ser rektorer söka och de skriver specialpedagog/speciallärare. 

Då tänker jag att de har ingen aning om vad skillnaden är. Fortfarande!” 
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SP1 menar att:  

”Jag tror att det är väldigt få rektorer som tänker sig att specialpedagogen ska rikta sig mot 

personalen men jag tror ändå att det är där möjligheten finns, att arbeta med skolutveckling 

och analysera inlärningsmiljöer och möta personal.” 

Specialpedagogerna anser att det är en viktig del av uppdraget att kunna arbeta övergripande 

och med insatser på organisatorisk nivå och menar att det till och med är avgörande för hur 

väl man lyckas implementera ett inkluderande förhållningssätt och skolmiljö. Men det är 

också tydligt att de inte alltid har möjlighet att göra detta i full utsträckning och att ledningens 

syn på rollen och kompetensen anses vara den viktigaste faktorn för hur kompetensen 

används. 

7.2 Gruppnivå 

Specialpedagogerna beskriver en del av kompetensen som att vara en kvalificerad 

samtalsledare, vissa använder istället termen handledning. Handledning är en insats som riktar 

sig mot skolans personal och därmed kan sägas vara en insats på gruppnivå. SP4 säger t.e.x 

att: 

”…och sedan fick man ju med sig grunder, skulle jag säga i samtalsmetodiken, det med 

kvalificerade samtal.” 

SP9 säger:  

”Sedan är det ju kompetensen inom samtal, handledning och kartläggning och 

åtgärdsprocessen som också varit väldigt bra tycker jag.” 

För de respondenter som är anställda centralt i kommunalt resursteam eller elevhälsa så är den 

största delen i arbetet handledning av pedagoger och arbetslag. 

Specialpedagoger, anställda på skola, utför handledning internt på sina skolor. SP9 säger så 

här om intern handledning:  

”Man försöker alltid få in det här med reflektion, men jag kan tycka att det är svårt att få det 

renodlat. Jobbar man i en skola blir det ofta ett inslag av verktyg och metod. Jag ser det inte 

som ett problem men jag tänker att när man pratar om handledning kan det spänna över 

ganska mycket och jag tycker ofta det blir en kompromiss.”  
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Detta citat är relativt typiskt i avseendet att man använder termen handledning samt att i 

många fall ägnar respondenten tid till att försöka definiera vad som kan kallas handledning. 

Respondenterna menar att handledning bör vara över tid och många menar också att ”riktig” 

specialpedagogisk handledning bör handla om reflektion och professionell utveckling. 

SP9 uttrycker också ett dilemma som har att göra med förväntningar på vad handledning är. 

” För den läraren som kommer till mig och vill ha råd och tips och jag bara ….nu ska vi 

reflektera….Det blir frustrerande.” 

SP3 lyfter ett vanligt dilemma; att pedagogen vill prata om sitt problem, vanligtvis eleven.  

”Jag upplever också att lärare har ju en bild och jag ser ju inte det de ser… jag ser andra 

saker. Jag ser kanske mer på samspelet som läraren har med eleven. Hur tänker du när du 

gör så här och så. Medans de vill att man har fokus på eleven.” 

SP3 säger också att: 

”Det måste vara problem, det ska vara problem som man löser…och problemet är ju oftast 

inte att man tittar på sig själv, utan problemet är den här eleven Kalle/Pelle/Lisa som inte 

fungerar i klassen eller har ett problemskapande beteende utifrån pedagogens synsätt.” 

SP2 säger så här om handledning av pedagoger:  

”De har behov som de inte ser just nu. Behov som jag ser kommer att komma längre fram.” 

SP4 beskriver en handledningssituation så här: 

”Det är en utmaning att få personen att komma till insikt om att det är den som ska jobba lite 

mer med sig själv, sina egna värderingar och sitt eget förhållningssätt. Det handlar inte om 

att jag ska tala om för dig vad du ska göra. Jag kan inte komma och rätta till det där barnet.” 

SP4 säger vidare om handledning:  

”Man får ju härbärgera väldigt mycket frustration. Och tillföra perspektiv, fast deras 

förväntningar är ju att få stöd och hjälp.” 

SP9 drar paralleller från sin handledning till hur hon tänker i arbetet med elever: ”Där får 

man jobba på olika sätt med att få med sig lärarna, så att man känner att man har gjort det 

här tillsammans och hur kan man komma vidare. Att det inte blir att man lämnar över till en 
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s.k. expert. Med handledning är det ju precis som när man har elever, man får tänka att var 

befinner sig den här kollegan nu och hur ska vi gå vidare?” 

Det finns dock skolanställda som inte handleder och SP7 förklarar det så här:  

” Det är ju så att jag har jobbat 8 år med de här kollegorna och det är inte optimalt att bli 

någon handledare där. Det ska ju vara någon som kommer ny egentligen som gör det.”  

SP5 säger att: 

” Handledning har vi pratat om, jag och rektorn på skolan, men det har jag inte ägnat mig åt 

på den här skolan /…/ ska man göra mer handledning så känner jag att man ska ha mer 

utbildning själv. Det kan bli mycket mer känsligt när man handleder en kollega. Jag är inte 

riktigt säker på om man ska göra det på den skolan man arbetar.” 

Ett annat dilemma som lyfts är att det inte är oproblematiskt att handleda internt på sin egen 

skola. SP3 säger: 

”Är man placerad på en skola så är man ju en i personalen. Problem som uppstår, det är 

svårt att se det från nåt annat än ett innifrånperspektiv och jag tror inte alltid att det är så 

himla lätt att handleda kollegor. Ja man är ju kollega…och man blir ju aldrig profet i sitt eget 

hemland.” 

SP9 säger: 

”Jag kan ju tycka att på många sätt är specialpedagogrollen till skillnad från 

speciallärarerollen en roll som gör sig rätt väl som en extern roll. Det är ganska svårt när 

man är på en skola, man är ju en i arbetslaget, så även om man försöker hålla sitt perspektiv 

rent så kan man dras med lite.” 

När specialpedagogerna beskriver förväntningar de möter från pedagoger uttrycker de att 

pedagoger ofta har förväntningar på att specialpedagogerna ska lyfta ut elever och arbeta 

exkluderande med dem. Personalen förväntar sig också ofta en speciallärarkompetens. Detta 

var inte lika vanligt förekommande bland de centralt anställda specialpedagogerna, även om 

det kan förekomma. SP7 säger: 

”Fortfarande kan många tycka att man ska plocka ut dem, speciellt i stressade situationer 

och…många tycker det är väldigt bra med utplockning.” 
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SP8 säger: 

”Det varierar mycket, det finns de som verkligen kommer, vill ha handledning att komma 

vidare. Men också kollegor som är mycket mer traditionella och tycker att det viktigaste jag 

har att göra är att ta mig an de här eleverna som har svårigheter. De ska jag helst ta ut och 

träna med.” 

Ibland leder pedagogers förväntningar till konflikter vilket SP8 beskriver: 

” Andra tycker att man har mer en speciallärarkompetens och att man egentligen borde 

arbeta direkt med elever och så. Så där hamnar man ibland i en konfliktsituation där man får 

säga ifrån att: Det här funkar inte, jag har inte mer tid till det här nu.” 

Specialpedagogerna berättar om hur konfliktfyllt det kan bli när man som specialpedagog 

utmanar skolans traditioner av särskiljande lösningar. SP6 säger: 

”Det här har man fått kriga för. För ’såhär har aldrig nån specialpedagog kommit och gjort 

på våran arbetsplats’ och nu kommer jag där och ställer till och ställer allt på ända. Så det 

har varit väldigt mycket liksom ’Nä du måste ta ut de här i lilla gruppen och jobba så här och 

så här…” 

Samtliga uttrycker att en förväntning från kollegorna är att ha tips och råd och vara 

problemlösare. Detta beskriver SP4 så här: 

” Sedan är ju förväntan på att man ska vara den som bara kliver in och fixar så att det bara 

funkar!” 

SP3 säger:  

”Men just det här med att man vill ha en quick-fix också. Gärna komma ut och säga vad jag 

ska göra, så gör jag det./…/ Vi anses ha någon slags expertroll liksom och det förväntas att 

när vi kommer ’Ah nu kan jag slappna av, nu kan jag släppa lite, för nu fixar ni’. Man lämnar 

över ansvaret.” 

När specialpedagogerna beskriver förväntningarna på att sitta inne med lösningar så uttrycker 

de också att de inte är bekväma med den rollen och att de heller inte anser att det är den 

kompetens de besitter. Som belyses i ett av citaten ovan, så menar specialpedagogerna att det 

kan variera mellan pedagoger och många även önskar specialpedagogisk handledning.  
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7.3 Individnivå 

Specialpedagogerna beskriver att de utför kartläggningar och tester på individnivå, 

exempelvis Logos och ITPA. Logos är ett datorbaserat diagnostiskt test som kartlägger läs-

och skrivförmåga och används för att diagnostisera läs-och skrivsvårigheter. ITPA är ett test 

som kartlägger barns språkliga förmåga.  

Specialpedagogerna beskriver även att de utför eller är behjälpliga med pedagogiska 

kartläggningar på alla nivåer, inklusive individnivå, och upprättande av åtgärdsprogram, även 

där med åtgärder på flera nivåer. SP6 säger att: 

” Så sedan blir det ju väldigt mycket administrativt arbete, men det ingår ju i mitt jobb också. 

Ja det är mycket kartläggningar man skriver och åtgärdsprogram.” 

SP1 säger: ”…lite kartläggningar och tester har jag gjort. Lite ITPA och Logos har jag 

gjort”. 

När specialpedagogerna beskriver arbetsuppgifter på individnivå ser vi en viktig skillnad i 

materialet. Medan centralt anställda specialpedagoger inte arbetar med direkt stöd 

överhuvudtaget, utan framförallt med kvalificerade samtal, rådgivning, hjälpmedel samt 

skolutvecklingsfrågor, så arbetar skolanställda till största delen med direkt stöd till och arbete 

med elever eller elevgrupper. Upplägget varierar. Det kan vara enskilt stöd eller att stödet ges 

i klass. Det kan även vara i form av intensivperioder eller mer kontinuerligt. 

SP6 säger:  

” Men jag följer ofta klasser. Istället för att ta ut och exkludera elever så jobbar jag mycket 

integrerat i klassrummet med lärarna.” 

SP7 säger:  

”Jobbar både enskilt, enligt schema, plockar ut och är med i klass. Just nu har jag lagt upp 

det så att sedan lovet har det varit fem veckor intensivläsning. Forskning visar ju att det är 

intensivperioder som hjälper.” 

SP4 som även är biträdande rektor på sin skola uttrycker det så här mot bakgrund av att det på 

hennes skola finns tillgång till flera speciallärare: 
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” Det har varit väldigt lite direktstöd till elever och där tänker jag att det är mer 

speciallärarnas roll helt enkelt.” 

Förväntningar på specialpedagogernas kompetens som kan anses hemmahörande på 

individnivå är dels pedagogers förväntningar på att specialpedagogerna plockar ut och arbetar 

enskilt med att stödundervisa elever eller grupper. I viss mån uttrycks att vårdnadshavare 

önskar enskilt stöd eller utredningar av sitt barn, men i många fall uppger specialpedagogerna 

att vårdnadshavare framförallt har förväntningar på att specialpedagogen besitter expertis och 

att deras barn får adekvat stöd. Specialpedagogerna tenderar problematisera rektorers och 

pedagogers förväntningar i mycket högre grad än vårdnadshavares och elevers. De anser att 

vårdnadshavare oftast litar på specialpedagogernas omdöme medan de beskriver bristande 

stöd eller medvetenhet från ledning samt ett traditionellt synsätt hos pedagogerna som mer 

problematiskt. 

Respondenterna lyfter dilemmat att insatser på individnivå ofta prioriteras. SP3 menar att: 

”Man jobbar på nåt vis i bakvattnet. Alltså om man skulle få hålla på mer med handledning, 

med mer skolutveckling då kanske man skulle kunna vända skutan litegrann men man kommer 

ju liksom aldrig dit för det är ju hela tiden de här eleverna som behöver den här hjälpen, 

självklart, och som har rätt till den och då är det ju, då får man ju liksom prioritera det som 

skola.” 

SP3 ger också följande förklaring till varför specialpedagoger ofta arbetar med 

specialläraruppgifter ute på skolorna: 

”Men alltså, alla skolor kan ju inte ha en specialpedagog som arbetar med de uppgifter som 

det är tänkt att en specialpedagog ska ha, alltså det bär sig inte ekonomiskt och vad är det då 

som man enligt lag är att skyldig att se till; jo, man är tvungen att se till att de har eleverna 

som har behov ska få de här behoven tillgodosedda, och vem gör det, det är ju en 

speciallärare som gör det.”  

SP9 lyfter också ekonomin som en begränsning säger: 

”Jag tror att specialistkompetens i specialpedagogik är underrepresenterat jämfört med 

behovet i skolorna. Men skolor har ju en ekonomi och en budget som ska hålla och det man i 

första hand prioriterar är arbetet med elever.” 
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Specialpedagogerna lyfter också ytterligare ett dilemma med sin roll som har att göra med just 

att specialpedagoger förväntas arbeta mot skolans alla nivåer med olika insatser.  

SP6 säger:  

”Det är ett fritt jobb att arbeta som specialpedagog. Det är inte så styrt uppifrån så det blir 

roligare på det sättet. Men väldigt splittrat samtidigt.” 

SP9 menar att uppdraget är väldigt omfattande och säger: 

” Man kan känna sig rätt otillräcklig för att hinna med alla delar i uppdraget. Och jag vet 

inte om det är det som gör att det är lite svårt att känna sig helt nöjd. Det känns som att det 

alltid är något som haltar lite. Det kan kännas som att det är lite för många saker för en roll 

att hålla på med. ” 

SP3 menar att hon upplever att uppdraget är otydligt och säger: 

”Alltså det är väldigt tydligt många gånger att speciallärare och specialpedagoger har ett 

väldigt oklart uppdrag/…/och rektorer vet nog inte heller alla gånger, så det kan vara alla 

möjliga saker som de förväntas göra.” 

Respondenterna pekar därmed på flera orsaker till varför de sällan utnyttjar sin fulla 

kompetens och som vi sett lyfts t.ex. förväntningar från ledning och pedagoger, ekonomi och 

ett splittrat/otydligt uppdrag. 

8. Analys 

Specialpedagogerna uttrycker att det de framför allt fått med sig i specialpedagogutbildningen 

är ett alternativt synsätt på skolsvårigheter. Specialpedagogerna använder som regel någon av 

de specialpedagogiska benämningarna, t.ex. alternativt perspektiv eller relationellt perspektiv 

och beskriver en syn på skolsvårigheter som skiljer sig från den traditionella där 

problemet/bristen förläggs till eleven. De beskriver hur de fått ett synsätt som innebär att man 

vid skolsvårigheter fokuserar flera nivåer av skolans verksamhet som inlärningsmiljö, 

relationer och organisation istället för att leta brister hos elever. Respondenterna uttrycker 

medvetenhet om specialpedagogiska perspektiv exempelvis genom att man tar avstånd ifrån 

tanken om eleven som problembärare vilket kännetecknar det traditionella perspektivet samt 

genom exemplet ovan där man ser behov av förändring och insatser på flera av skolans nivåer 

vilket kännetecknar det organisatoriska perspektivet. 
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Respondenterna uttrycker också sin kompetens på området inkludering och lyfter exempel på 

inkluderande processer och vikten av elevers delaktighet. Inkludering är tätt förknippat med 

det relationella perspektivet och Nilholms (2005) definition av inkludering; att helheten 

(skolan) ska anpassas till delarna (eleverna) ligger i linje med det organisatoriska perspektivet 

där man ser svårigheter som en effekt av hur skolor är organiserade.(Skidmore 2004)   

Respondenterna lyfter att de fått med sig kompetensen att leda kvalificerade samtal, många 

kallar det dock för handledning. De centralt anställda specialpedagogerna handleder 

pedagoger och det finns även skolanställda specialpedagoger som handleder sina kollegor 

internt. Respondenterna poängterar att handledning kan innebära olika saker. De menar att 

specialpedagogisk handledning bör pågå under längre tid och vara av reflekterande natur. De 

skolanställda specialpedagogerna menar att det ofta blir en kompromiss där de strävar efter 

reflekterande samtal men att det ofta blir delvis eller helt en typ av konsultation eller 

rådgivning. Specialpedagogernas uppfattning går i linje med Bladinis (2004) sätt att beskriva 

handledning d.v.s. att det kan ta formen av verktyg eller rum för reflektion.  

Bladini (2004) beskriver att specialpedagogisk handledning bör vara ett rum för reflektion och 

de handledande specialpedagogerna uttrycker en medvetenhet om handledningens syfte, att ge 

den handledde möjlighet till reflektion och på så sätt skapa möjligheter till utveckling. 

Samtidigt upplever de att när pedagoger söker hjälp så är det från ett synsätt där barns brister 

utgör problemet, vilket är något som Gustavsson (2012) menar är en vanlig anledning till att 

lärare önskar handledning. Även Thalin (2012) menar att elevers brister är den vanliga 

orsaken till att pedagoger söker specialpedagogiskt stöd och att dilemmat blir att 

specialpedagogen som strävar efter att vidga perspektiv fastnar i en problemlösarroll. Detta är 

ett dilemma som utrycks tydligt av respondenterna. Här blir det tydligt att 

specialpedagogernas relationella synsätt möter det traditionella synsättet (Nilholm 2005). När 

pedagogerna söker hjälp utifrån elevers brister efterlyser de ofta råd och lösningar. Även här 

kan man se att detta ligger i linje med det traditionella perspektivet med en tanke om att den 

specialpedagogiska expertkunskapen utgörs av kunskaper om det avvikande och speciella 

undervisningsmetoder. (Nilholm 2005).  Malmgren Hansen (2002) beskriver hur några av de 

tidigaste utexaminerade specialpedagogerna i hennes studie kom tillbaka till sina skolor efter 

sin utbildning med ny kompetens och ett nytt perspektiv på skolsvårigheter. De möttes av 

lärare färgade av speciallärares arbetssätt och mötte motstånd i sitt handledningsuppdrag.  

Malmgren Hansen(a.a.) beskriver hur specialläraren haft en expertroll och att målgruppen för 

speciallärarens insatser var eleven. Specialpedagogen med sitt nya handledningsuppdrag hade 
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läraren som sin målgrupp för insatser. Problemen som uppstod menar Malmgren Hansen 

(a.a.) berodde på att specialpedagogens arbetssätt ifrågasatte traditionella förhållningssätt. 

Berglund, Malmgren, Riddersporre & Sandén (2007) fann i sin studie att enligt 

respondenterna i studien, 30 rektorer, så lever speciallärartraditionen kvar i skolan och 

specialpedagoger förväntas ofta inrätta sig i den. Vidare att specialpedagogernas 

handledarfunktion kan upplevas problematisk av lärare som kan känna att de får sin 

kompetens ifrågasatt. Vi tolkar vårt material som att specialpedagogerna i viss mån kan sägas 

lösa detta dilemma genom att kompromissa när de handleder, oavsett de är centralt eller lokalt 

anställda. Möjligen i högre utsträckning bland skolanställda. Det yttrar sig då så att 

handledningen får tydliga drag av konsultation och rådgivning. Vi kan se att 

specialpedagogerna lyfter flera faktorer som sannolikt påverkar hur de agerar, exempelvis att 

skolanställda specialpedagoger är en del i arbetslaget, har en relation till personal och elever 

och därför andra förväntningar på sig vad gäller att hitta lösningar. De påverkas sannolikt mer 

av pedagogers traditionella syn på skolsvårigheter och möter den framförallt dag efter dag på 

ett annat sätt än en extern specialpedagog. Dessutom tyder resultatet på att de skolanställda 

specialpedagogerna oftare känner en osäkerhet vad gäller ledningens syn på och förväntningar 

på rollen och även att de inte alltid känner tillräckligt stöd. Man kan föreställa sig att den 

skolanställde specialpedagogen hamnar i kläm mellan en ledning med otydliga förväntningar 

och pedagoger med förväntningar på en speciallärarkompetens. 

Specialpedagogerna ingick alla i någon form av elevhälsa, central eller lokal. I fallet med 

dessa respondenter kan man se att skollagens krav på elevhälsa (SFS 2013:800) iakttagits med 

avseende att personal med specialpedagogisk kompetens ska finnas med.  

De skolanställda specialpedagogerna arbetar med pedagogisk kartläggning av skolsvårigheter 

samt med att planera, genomföra och utvärdera åtgärder. De är också behjälpliga med eller 

ansvarar för att upprätta åtgärdsprogram, de kartlägger skolsituationen, samt utför 

kartläggningar av enskilda elevers förmågor med material som t.ex. Logos. Centralt anställda 

upprättade inte åtgärdsprogram men i viss utsträckning utförde de kartläggningar i form av 

Logos och ITPA. De skolanställda specialpedagogerna kan sägas stå med ett ben i det 

relationella perspektivet genom att de arbetar med att kartlägga elevers skolsituation på 

organisatorisk, miljö och individnivå. Samtidigt kan man säga att de står med andra benet i 

det traditionella perspektivet i den meningen att de arbetar med utredningar av elevers brister, 

något som kan sägas vara hemmahörande i speciallärartraditionen. Även här kan vi alltså se 
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att specialpedagogerna kompromissar eller känner sig tvungna att anpassa sig åtminstone 

delvis till en speciallärartradition. 

De skolanställda specialpedagogerna ansåg sig inte fullt ut arbeta med skolutvecklingsfrågor. 

De centralt anställda gjorde detta men uttryckte att de skulle vilja arbeta mera mer 

övergripande med organisation. Detta kan ses mot bakgrund av Lindqvists (2013) avhandling. 

Lindqvist(2013) fann i sin studie, av hur olika yrkesgrupper i skolan såg på 

specialpedagogrollen, att endast specialpedagogerna själva ansåg att de skulle arbeta med 

skolutvecklingsfrågor. Varken speciallärare, ämneslärare eller klasslärare höll med om detta. 

Vissa skolledare uppgav att specialpedagoger borde arbeta med skolutveckling men många 

uttryckte ambivalens gällande detta.  

Artiklar av Cole (2005) Tissot (2013) Szwed (2007) och Layton (2005), vilka samtliga lyfter 

det faktum att SENCO sällan har en ledarskapsposition eller ingår i ledningsteam, fokuserar 

just vikten av att SENCO behöver en ställning med reell makt för att bäst kunna implementera 

ett relationellt perspektiv och fungera effektivt i sin roll. I vårt material kan vi se att 

skolanställda som ansåg sig arbeta skolutvecklande hade antingen en ledarskapsroll 

(biträdande rektor) eller ingick i ledningsgrupp.  De specialpedagoger som inte ansåg sig ha 

möjlighet att arbeta skolutvecklande på organisatorisk nivå, saknade istället den typen av 

position, d.v.s. ingick inte i ledningsgrupp eller skolutvecklingsgrupp.  

De skolanställda specialpedagogerna uppger att den största delen av arbetstiden ägnas åt 

arbete direkt med elever och då med färdighetsträning. Så trots att specialpedagogerna 

uttrycker en uttalat relationell syn på skolsvårigheter samt förespråkar inkludering befinner de 

sig i den situationen att de är delaktiga i att särskiljande lösningar tycks förekomma flitigt. 

Dessutom tycks det vara en vanlig lösning i de här fallen trots skollagens § 7 ( SFS 2013:800) 

som lyder: ”Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit 

i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som 

eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.” I Skolverkets rapport 

(2008) konstateras att särskiljande lösningar är vanliga när det gäller arbete med särskilt stöd 

trots att det finns ambitioner att arbeta inkluderande.  Vidare visar en studie av 

åtgärdsprogram och elevvårdssamtal som ligger till grund för rapporten att skolor ofta har en 

individinriktad förståelse av skolsvårigheter. Vi tycker oss se att även här så hamnar våra 

respondenter i en speciallärarroll som de inte är bekväma med. Respondenterna menar att de 

utför punkt- eller intensivinsatser men undviker permanenta särskiljande lösningar. Dock 
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menar de också att den överlägset största delen av deras arbetstid läggs på direkt 

stödundervisning av elever. Det kan förstås sägas gå stick i stäv med det relationella synsätt 

som respondenterna beskriver som en del av sin kompetens. Förklaringar från respondenterna 

pekade på att en orsak skulle kunna vara att det för mindre skolor ofta inte bär sig ekonomiskt 

med en specialpedagog som arbetar med renodlade specialpedagoguppgifter, och att 

konsekvensen blir att när skolor har anställt en specialpedagog så prioriteras direkta 

stödinsatser mot elever framför långsiktiga insatser på organisation och gruppnivå. Även om 

respondenterna visar insikter om att insatser på flera nivåer skulle vara mer effektivt så tycks 

de ändå prioritera insatser mot elever högt. Återigen tycker vi oss se en effekt av bristande 

stöd och mandat från ledning samt ett tryck ifrån pedagoger vad gäller förväntningar på att 

specialpedagogerna ska ta sig an enskilda elever. 

Respondenterna upplevde dock höga förväntningar från ledning. Men därmed inte alltid 

tydliga. I de flesta fall var det så att specialpedagogen förväntas utforma och ansvara för den 

specialpedagogiska verksamheten. Vidare förväntas en hög grad av självständighet i 

uppdraget. Specialpedagogerna uttrycker att ledningen förväntar sig att specialpedagogerna 

fungerar som stöd i första hand till personalen och eleverna, men även till ledningen i form av 

rådgivare och bollplank. Specialpedagogerna lyfter vikten av en medveten ledning och stöd i 

uppdraget för att kunna vara effektiva i sitt uppdrag. Det fanns skillnader i resultatet. Det 

fanns specialpedagoger som ansåg sig ha en medveten ledning, i synnerhet var det påtagligt 

bland de centralt anställda. Bland de skolanställda uttrycktes dock en viss osäkerhet på hur 

ledningen såg på den specialpedagogiska rollen och uppdraget. Lindqvists (2013) studie visar 

att när det gäller specialpedagogers uppdrag så är det få andra yrkesroller i skolan, utöver 

specialpedagogerna själva, varav 80%  anser att specialpedagoger ska arbeta övergripande 

och med skolutveckling. Andelen rektorer som ansåg att skolutvecklande arbete bör ingå i 

specialpedagogens uppgifter var något lägre, 60%. En möjlig tolkning av materialet är att det 

finns en koppling mellan den ambivalens som respondenterna upplever från ledningen 

angående sitt uppdrag och det faktum att specialpedagoger inte ingår i ledningsgrupp och inte 

har ett forum att effektivt påverka på organisatorisk nivå. Möjligen så är det ett uttryck för 

skolledarnas okunskap om specialpedagogernas kompetens i skolutvecklingsfrågor och att det 

därför inte ses som värdefullt med specialpedagogisk kompetens i ledningsgrupp. 

Respondenter upplever att en vanlig förväntning från pedagoger är att specialpedagogen ska 

komma in som en problemlösare. Det gäller framför allt problem relaterade till elev/ 

elevgrupp men även samarbetssvårigheter och konfliktfyllda situationer med ledning eller 
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vårdnadshavare. Väldigt vanligt när pedagoger önskar handledning var även önskemål om 

konkreta tips och råd gällande elever. De skolanställda specialpedagogerna upplevde att 

personalen förväntar sig att de har en speciallärarkompetens med vilket de åsyftar specifika 

kunskaper om diagnoser och om särskilda arbetssätt/undervisningsmetoder för direkt arbete 

med elever. Det specialpedagogerna beskriver tyder på att det traditionella perspektivet, 

Nilholm (2005) är starkt i skolorna. Man kan i beskrivningarna utläsa att pedagogerna ofta 

placerar problemet hos eleven samt förväntar sig expertkunskaper om speciella 

undervisningsmetoder och det avvikande och svårigheter. Lindqvist (2013) fann i sin 

omfattande studie, av hur personers i olika yrkesroller i skolan syn på hur man anser att man 

ska arbeta med särskilt stöd samt hur man ser på specialpedagogrollen, att majoriteten av 

respondenterna i alla grupper ansåg att barns individuella tillkortakommanden är ett vanligt 

skäl till att barn behöver särskilt stöd. Man ansåg sällan att dåligt fungerande klasser och 

brister hos pedagogerna var orsak till barns behov av särskilt stöd. Flera yrkesgrupper menade 

också att specialpedagogen i huvudsak skulle ägna sig åt individuellt inriktad 

specialundervisning. Liknande uppfattningar och förväntningar från pedagogerna kommer 

alltså ofta till uttryck även i vårt material. Sannolikt spelar de förväntningarna in i det faktum 

att specialpedagogerna arbetar med stödundervisning i så hög utsträckning. 

Med utgångspunkt i utsagor från respondenterna har vi försökt konstruera två möjliga 

idealtyper av specialpedagog, d.v.s. en specialpedagog med förutsättningar att använda sin 

formella kompetens på ett effektivt sätt.  

En möjlig typ är den externa specialpedagogen vars anställning är på ett centralt 

specialpedagogiskt team. Några av respondenterna arbetar just på det sättet och har en ledning 

som är specialpedagogiskt medveten och har en vision om en inkluderande skola. Ledningen 

är tydlig med att specialpedagogerna på teamet ska arbeta just som specialpedagoger; med 

handledning, skolutveckling och konsultation.  

Ytterligare en möjlig typ är en specialpedagog med ledningsfunktion på en större skola med 

tillräckligt elevunderlag. En av respondenterna är anställd på en skola specifikt som 

specialpedagog då skolan redan har ett team av speciallärare. Hennes uppgifter är specifikt 

specialpedagogiska, med skolutveckling och handledning som huvuduppgifter. Hon har en 

medveten ledning som är tydlig med att hon ska arbeta övergripande och mot personal samt 

har en vision om en skola för alla elever. Hon har även en ledarskapsposition på skolan vilket 

ger henne mandat och ett forum att arbeta skolutvecklande.  
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Problemet med den senare typen är att specialpedagogen kan ses som ett komplement till en 

befintlig speciallärartradition. I fallet ovan arbetar specialpedagogen på en skola där ett team 

speciallärare arbetar med stödundervisning av elever vilket gör att specialpedagogen kan 

arbeta enbart med skolutvecklingsfrågor och handledning av personal. Detta innebär ett 

samexisterande av två traditioner vad gäller perspektiv på svårigheter. Man kan fråga sig om 

det ens är möjligt. Ainscow (1998) urskiljde ett tredje perspektiv på svårigheter, det 

interaktiva perspektivet. Ainscow (a.a)menar att perspektivet ligger mellan det traditionella 

och det alternativa perspektivet och innebär att man förlägger problemen till både individ och 

miljö. Ainscow (a.a) varnar för att det finns en risk för ett förtäckt bristtänkande, en mildare 

form men ändå där problemet förläggs till individen. Vi tycker oss se att upplägget som 

beskrivs ovan i praktiken innebär att det bygger på ett antagande om att det finns brister i 

miljön men även hos elever. Även om specialpedagogen arbetar med förhållningssätt och 

lärmiljöer så har man samtidigt ett intakt särskiljande system i och med att speciallärare 

fortfarande arbetar kompensatoriskt med elever. Man kan tänka sig att detta innebär en 

kompromiss som gör specialpedagogen mindre hotfull.  

9. Resultsdiskussion 

I vår analys av materialet kan vi se att specialpedagogers arbetssituation kan variera åtskilligt. 

Vi intervjuade både centralt anställda specialpedagoger vid resursteam/central elevhälsa och 

specialpedagoger anställda på skolor och fann både likheter och skillnader i deras 

arbetssituationer. Centralt anställda specialpedagoger arbetade inte med direkta insatser mot 

elever utan framförallt med handledning och skolutveckling. Det omvända var fallet med 

skolanställda specialpedagoger. De arbetade främst med insatser som stödundervisning och 

sedan ofta med antingen intern handledning eller skolutvecklingsfrågor och i det senare fallet 

handlade det om specialpedagoger som dessutom hade någon form av ledningsfunktion. 

Specialpedagogernas definition av specialpedagogisk handledning (en möjlighet till 

utveckling genom reflektion) skilde sig ifrån den handledning de i själva verket utförde där 

det ofta handlade till stor del om konsultation och rådgivning. Detta var fallet i högre grad hos 

skolanställda men förkom även i viss mån för de centralt anställda. Specialpedagogerna 

beskriver även förväntningarna de möter, framförallt från ledning och kollegor. Centralt 

anställda upplever sig ha en medveten ledning som ger dem stöd i uppdraget. För 

skolanställda var det mer vanligt att de uttryckte en osäkerhet på ledningens förväntningar och 

därmed vad de hade mandat för att göra från ledningen. Förväntningar från pedagoger 

handlade till största delen om att specialpedagogerna skulle ha lösningar och expertkunskap 
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om problem och diagnoser samt att deras kompetens förväxlades med speciallärarens på så 

vis att specialpedagogerna förväntades undervisa elever.   

För att knyta detta till examensmålen för specialpedagogexamen så kan respondenterna sägas 

använda sig av följande förmågor i större eller mindre utsträckning:  

”-Visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 

-Visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisation-, grupp- och individnivå. 

-Visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med 

berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, (SFS 

1993:100) 

De två resterande förmågor som anges i examensordningen rör handledning och pedagogisk 

utveckling och är de som de skolanställda specialpedagogerna använder sig minst eller inte alls av: 

 - Visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

- Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.” (SFS 1993:100) 

De centralt anställda specialpedagogerna använder sig i högre utsträckning av hela sin kompetens så 

som den beskrivs i examensordningen. 

För att återkoppla till vårt syfte och våra frågeställningar så har vi fått en bild av hur 

specialpedagogernas kompetens används. Specialpedagogerna som är skolanställda arbetar i 

högre grad än de centralt anställda direkt med stödundervisning av elever vilket snarare hör 

till en speciallärarkompetens. Så ser det dock inte ut för de centralt anställda som använder sig 

i hög grad av sin handledarkompetens i sin yrkesroll samt arbetar skolutvecklande på flera 

nivåer. Även skolanställda specialpedagoger handleder men handledningen tar sig mer uttryck 

som rådgivning och konsultation. De skolanställda arbetar i viss mån med insatser på 

organisatorisk nivå men har inte alltid mandat. Sammanfattningsvis ser vi att de centralt 

anställda samt en skolanställd i ledningsfunktion är de som i högst utsträckning nyttjar sin 

specifikt specialpedagogiska kompetens. Sedan frågade vi oss också vilka förväntningar på 

kompetens specialpedagogerna möter i sina yrkesverksamheter. Det varierade en del vad 

gällde förväntningar från ledning men de centralt anställda specialpedagogerna uttryckte att 
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de hade en medveten ledning samt mandat att utföra sitt uppdrag. Det gällde även en 

skolanställd specialpedagog med ledningsfunktion. De skolanställda var mer tveksamma till 

om de hade stöd och mandat från ledning för vissa uppgifter och osäkra på ledningens 

förväntningar på rollen. Däremot ansåg specialpedagogerna överlag att de pedagoger de möter 

i hög grad har förväntningar på en speciallärarkompetens och förväntar sig att 

specialpedagogen ska ha lösningar, råd och verktyg att tillhandahålla. De uttrycker också att 

pedagoger ofta har ett kategoriskt perspektiv på svårigheter samt önskar särskiljande 

lösningar. 

10.Metoddiskussion 

Syftet med vår undersökning var att beskriva och analysera hur specialpedagogers formella 

kompetens motsvarar de förväntningar på praktisk yrkeskompetens som specialpedagoger 

möter i skolans vardagsverksamhet. Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att få 

svar på våra frågeställningar. Denna metod valde vi på grund av att vi sökte förståelse för hur 

specialpedagoger upplever just detta fenomen. Vi upplever att det var en adekvat metod för att 

detta syfte samt att vi fick våra frågeställningar besvarade.  

För att sätta oss in i området och ge läsaren en bakgrund till studien har vi valt svenska studier 

och rapporter som fokuserar särskilt stöd, specialpedagogrollen och aspekter av 

specialpedagoguppdraget. För en internationell bakgrund har vi valt forskningsartiklar som 

fokuserar SENCO-rollen i Storbritannien. Detta då rollen liknar specialpedagogens roll i 

Sverige även om de inte är identiska eftersom skolsystemet inte är identiskt men även p.g.a. 

att det är en intressant roll som genererat många studier.  

Intervjuerna utfördes med stöd i en intervjuguide och respondenterna var samtliga verksamma 

specialpedagoger. Vi har från början varit medvetna om att det finns en svårighet med vårt val 

av område p.g.a. att vi båda är verksamma specialpedagoger med en egen förförståelse av 

rollen och problemområdet. Vi har diskuterat detta med handledaren och haft en medvetenhet 

om risken för övertolkningar. Vi har haft en medveten strategi vi utförandet av intervjuerna 

där vi försökt att inte ta några svar för givna och tro oss förstå respondenternas mening. Vi har 

istället försökt ställa följdfrågor och be respondenterna förklara begrepp och beskriva 

utförligare. Samtidigt har det varit en fördel att vara väl förtrogen med uppdraget och rollen, 

då vi har kunnat ställa initierande följdfrågor. Vi anser därmed att vi har stärkt validiteten i 

möjligaste mån. 



45 
 

Vad gäller intervjuguiden har vi i efterhand sett att vi borde ha gått in mer på 

specialpedagogens roll i elevhälsan. Det har i viss mån framgått av materialet att 

specialpedagoger ser elevhälsan som strategiskt viktigt i uppdraget. Materialet är dock 

bristfälligt på den punkten, då vi inte på förhand täckt upp det området tillräckligt.  

11. Slutsatser 

Vi vill i detta kapitel sammanfatta de viktigaste slutsatserna av vår studie. De faktorer som 

framkommit som avgörande för huruvida specialpedagogerna har förutsättningar att utnyttja 

sin kompetens till fullo är framför allt en ledning som är medveten om specialpedagogens 

kompetens och har en vision om en inkluderande skola. En medveten ledning ser oftare vikten 

av att placera specialpedagogen strategiskt i verksamheten vilket ger specialpedagogen 

möjlighet att arbeta med pedagogisk utveckling. För skolanställda specialpedagoger är det 

även en stor fördel att ingå i en ledningsgrupp eller ha en ledningsfunktion då det skapar 

bättre förutsättningar för specialpedagogerna att arbeta organisatoriskt samt närmre 

samverkan med ledning. 

Vi ser också att centralt anställda specialpedagoger, som alltså arbetar mot skolor men som 

extern specialistkompetens har större möjligheter att utnyttja sin fulla kompetens. Resultatet 

tyder på att specialpedagogerna möter en stark speciallärartradition och ett kategoriskt synsätt 

på skolsvårigheter på skolorna. Vi ser att skolanställda specialpedagoger ofta måste 

kompromissa och att de får en roll som i mycket liknar speciallärarens i avseendet att de ofta 

arbetar kompensatoriskt med elever samt fungerar som rådgivare. Specialpedagogerna 

uttrycker tydligt sitt relationella perspektiv på svårigheter men möter ofta en kategorisk syn 

på skolsvårigheter från andra aktörer på arbetsplatsen, i synnerhet pedagoger. Vi tolkar dessa 

kompromisser som ett resultat av att specialpedagogerna möter förväntningar på att de ska 

fungera som speciallärare kombinerat med ett svagt ledningsstöd. Specialpedagoger som är 

centralt anställda ställs inte på samma sätt inför detta dilemma då de arbetar på grupp- och 

organisationsnivå mot skolorna. I vår analys försökte vi konstruera två möjliga idealtyper av 

specialpedagoger och då avser vi specialpedagoger som har förutsättningar att utnyttja sin 

fulla formella kompetens. Den första skulle då kunna vara anställd centralt, på ett kommunalt 

specialpedagogiskt team. Med stöd i vår studie har vi sett att förutsättningarna för 

handledning och skolutveckling är mer gynnsamma för de centralt anställda. Den andra 

idealtypen skulle kunna vara en skolanställd specialpedagog med en ledningsfunktion samt 
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med en ledning med en vision om inkludering och som därmed ger mandat för övergripande 

skolutvecklande och handledande arbete. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Vilken utbildning/behörighet har du? 

 Hur beskriver du den kompetens du erhållit genom utbildningen? 

 Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig? 

 Hur skulle din arbetsvecka se ut om du fick fördela din tid som du själv önskade? 

 Vilka förväntningar tror du att din ledning har på din kompetens? 

 Vilka förväntningar tror du att dina kollegor/elever/föräldrar har på din kompetens? 

 Vad styr hur den specialpedagogiska verksamheten utformas på din skola? 

 Vad styr hur din specialpedagogiska kompetens används? 

 Hur ser du på din möjlighet till inflytande och påverkan på utformning av 

specialpedagogisk verksamhet och hur din kompetens används? 

 Hur är elevhälsoteamet sammansatt på din skola?  

 Man brukar dela in specialpedagogens arbete i olika delar – arbete med 

elever(utredning, åtgärder, direkt stöd etc.) handledning och skolutveckling –upplever 

du att alla delar finns representerade i ditt arbete? I vilken utsträckning? 

 Vad ingår i skolutveckling/handledning/arbete med elever anser du? 

 Vad upplever du som specialpedagogrollens möjligheter? 

 Finns det aspekter som du upplever som svåra eller problematiska i rollen? 

 

 

 


