
 
 

 

Akademin för utbildning, kultur och  

kommunikation 

 

 

 

 

”Jag tror inte att hon sitter på sin kammare” 

Några specialpedagogers och lärares uppfattningar om specialpedagogens 

roll och funktion 

 

 

Jenny Orwald   

Susanne Tranquilli 

 

 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik – specialpedagog Handledare: 

Avancerad nivå    Gunnlaugur Magnússon 

15 högskolepoäng 

 

Vårterminen 2015 Examinator: 

Anders Garpelin 



 
 

Mälardalens Högskola, 

Akademin för utbildning, kultur och  

kommunikation     

Självständigt arbete i specialpedagogik – specialpedagog, 15 högskolepoäng 

 

SAMMANFATTNING 

___________________________________________________________________________ 

Författare: Jenny Orwald och Susanne Tranquilli 

Titel: ”Jag tror inte att hon sitter på sin kammare” - Några specialpedagogers och lärares 

uppfattningar om specialpedagogens roll och funktion 

År: 2015   Antal sidor: 37 

Syftet med denna studie är att studera hur lärare och specialpedagoger ser på 

specialpedagogens yrkesroll och funktion i skolan samt att studera vad lärare och 

specialpedagoger har för förväntningar på specialpedagogiska arbetsinsatser. Vi använder oss 

av en kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsteknik. I vår studie 

ingår 15 intervjuer med nio lärare och sex specialpedagoger på sammanlagt sex skolor varav 

fem är kommunala skolor och en är en fristående skola. Som analysverktyg har vi använt oss 

av de teoretiska utgångspunkterna specialpedagogiska perspektiv, inkludering samt 

professionell jurisdiktion. Tidigare forskning visar att specialpedagogens roll innefattar 

många olika svåröverskådliga arbetsuppgifter, då förväntningarna är höga från många håll. 

Specialpedagogerna förväntas arbeta mer med elever i behov av särskilt stöd samtidigt som 

det fordras att de ska utföra mycket administrativt arbete. Specialpedagogerna upplevde både 

brist på tid och brist på stöd från ledningen. Studiens resultat visar att det finns en skillnad i 

specialpedagogernas och lärarnas syn på specialpedagogernas arbetsuppgifter. 

Specialpedagogerna uttrycker att de ägnar en stor del av sin arbetstid åt undervisning medan 

lärarna tycker att de till stor del ägnar sin tid åt administrativt arbete. Båda yrkeskategorierna 

upplever att de har möjlighet att påverka fördelningen av det specialpedagogiska stödet, 

däremot är de inte helt överens om huruvida det specialpedagogiska arbetet är inkluderande 

eller ej. Båda yrkeskategorierna tycker även att samarbetet dem emellan fungerar bra men 

lärarna har en önskan om att det kan utvecklas mer. När det gäller specialpedagogernas och 

lärarnas förväntningar på varandra så finns det en samsyn. Som slutsats konstaterar vi att de 

båda yrkeskategorierna har en samsyn och förståelse för varandras arbetsuppgifter men att 

den ändå inom vissa områden skiljer sig åt såsom fördelning av och tidsåtgång för 

specialpedagogiska arbetsuppgifter samt synen på inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd.  

Nyckelord: dilemmaperspektiv, förväntningar, inkludering, jurisdiktion, kategoriskt 

perspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagog, specialpedagogik, yrkesroll 
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1. Inledning 
Efter många års erfarenhet som lärare i grundskolan så har vi bevittnat flera olika sätt att 

bedriva specialpedagogiskt arbete på. Av det vi har sett och upplevt så arbetar många 

specialpedagoger till största delen med att göra observationer, pedagogiska kartläggningar, att 

skriva åtgärdsprogram, handledning samt sitta med i elevhälsoteamet. Andra arbetar däremot 

till största delen med undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Som blivande 

specialpedagoger vill vi med denna studie ta reda på mer om specialpedagogens yrkesroll och 

uppdrag. Vi vill även titta på hur inkluderingsperspektivet beaktas i det specialpedagogiska 

arbetet, samt vilka förväntningar specialpedagoger och lärare har på varandra. 

När vi började vår utbildning till specialpedagoger hösten 2012 höll Högskoleverket, i 

uppdrag av regeringen, på att utreda om specialpedagogexamen skulle finnas kvar. Det var i 

slutet av 2011 som regeringen gav Högskoleverket uppdraget. Anledningen var att 

speciallärarutbildningen återinfördes 2008 och att det ansågs att utbildningarna var relativt 

lika och överlappade varandra. Ett förslag från Högskoleverket var att speciallärarprogrammet 

skulle få en inriktning med specialpedagogiskt arbete. En av dem som uttalade sig i frågan var 

Claes Nilholm, professor i pedagogik. Han menade att utredningen gick för snabbt, att viktiga 

frågor inte kartlagts och att utredningen inte grundades på tillräcklig forskning och kunskap 

(Cervin, 2012). Christina Ekelund, ordförande i Lärarförbundets skolformsnämnd 

Specialpedagogik ansåg också att båda utbildningarna skulle vara kvar. Hon ansåg att 

specialläraren och specialpedagogen fyller olika funktioner. Enligt Christina Ekelund är 

specialpedagogens främsta uppgift att arbeta förebyggande och utvecklingsfrämjande och stå 

för ett helikopterperspektiv medan specialläraren mer ska arbeta med att undervisa enskilda 

elever (Cervin, 2012). Utredningen skapade givetvis en hel del oro hos oss studenter som 

precis påbörjat vår resa mot att bli specialpedagoger. Ett yrke vi trodde på och kände oss 

hängivna till. Våren 2013 togs beslutet att utbildningen blir kvar och det är vi givetvis enormt 

glada över. Utifrån den genomförda utredningen och tidigare forskning valde vi att göra 

denna studie för att få reda på mer om vad som ingår i specialpedagogernas arbetsuppgifter. I 

den tidigare forskning som har gjorts, som vi har tagit del av, har man sällan jämfört olika 

yrkeskategoriers syn och förväntningar på specialpedagogens arbetsuppgifter, och när man 

har jämfört så har man gjort det kvantitativt. För att bidra till detta forskningsgap har vi valt 

att göra en kvalitativ studie med både specialpedagoger och lärare som deltagare. 

1.1 Styrdokument  

De som arbetar i skolan har ett flertal styrdokument att förhålla sig till. Personalen måste ta 

hänsyn till och beakta vad som står i både skollagen och vår läroplan Lgr 11. 

Specialpedagogen har ett särskilt ansvar att tillsammans med skolledning och övrig personal 

på skolan se till att de elever som på ett eller annat sätt har behov av särskilt stöd ska få det. 

Vi har i detta kapitel tittat på vad det står i skollagen och i Lgr 11. Vi har även valt att ta upp 

delar av de examensmål som finns för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) för att 
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förtydliga vad som ingår i vårt uppdrag samt titta på vad som står i Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006). 

I skollagen fastställs vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 

Där står också vilka krav som ställs på den som är ansvarig för verksamheten. 

I kap 1. 4 § under rubriken Syftet med utbildningen inom skolväsendet står det bland annat: 

”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 barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (Skollagen, 

2010). 

Här betonas vikten av att se till alla elevers olika behov. Alla barn ska ges stöd att utvecklas 

så långt som det är möjligt. För att detta ska vara möjligt så är det specialpedagogiska stödet 

en viktig del i skolans uppdrag. I Skollagen (2010) framgår det dock inte vem som ska utföra 

arbetet vilket gör specialpedagogens roll svårdefinierad.  

I skolans uppdrag ingår även att se till att alla elever får tillräckligt med stöd för att ha 

möjlighet att nå kunskapskraven. Här har specialpedagogen ett stort ansvar över att 

tillsammans med elevhälsoteamet och övrig personal ha ett gott samarbete för att göra det 

möjligt för eleven att få det stöd den behöver. I kapitel 6. 10 § står det under rubriken 

Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer: 

“För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 

stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås” (Skollagen, 2010). 

Enligt Lgr 11 ska varje elev stimuleras och uppmärksammas utifrån praktiska estetiska 

aspekter och även ifrån intellektuella aspekter och livsstilsfrågor. Genom att mötas med 

respekt och känna glädje i skolan skapas elevernas kunskapsutveckling, vilket leder till 

framsteg och att svårigheter övervinns. Eleverna ska alltid kunna ta egna initiativ till frågor, 

vilket främjar deras inflytande av utbildningen och stärker elevens integritet. Skolan bör även 

ha ett nära samarbete med tidigare skolgång, förskolegång samt gymnasium för att i 

möjligaste mån uppmärksamma och stötta elever i behov av särskilt stöd. Genom elevhälsans 

verksamhet utformas den hjälp som behövs för varje individ inte minst för elever med 

särskilda behov. Vad gäller undervisningen, enligt Lgr 11, ska den vara allsidig, saklig och 

samtliga inom skolans värld ska ta fasta på skollagens grundläggande värden. Undervisningen 

ska även anpassas efter varje enskild individs behov och förutsättningar. Genom att ta hänsyn 

till elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk främjar det elevens 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011).  

Specialpedagogen ska ha kunskaper inom många områden. I högskoleförordningen (SFS 

1993:100) som reviderades 2007 (SFS 2007:638) anges examensordningen för 

specialpedagogexamen. Under rubriken Färdighet och förmåga står följande: 

”– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete 

och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 
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– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, 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.”   

Under rubriken Värderingsförmåga och förhållningssätt står följande: 

”– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens.” 

Något som skiljer specialpedagogexamen från speciallärarexamen är att speciallärare 

förväntas ”visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd” (SFS 2011:186) samt att speciallärare med specialisering mot språk-, 

skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling även ska ”visa förmåga att kritiskt granska 

och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling” (SFS 2011:186) vilket inte finns med i examensordningen för 

specialpedagogexamen. 

Även Salamancadeklarationen talar om vad skolan bör erbjuda vad gäller undervisning av 

barn i behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen antogs av Unesco i Salamanca 1994 

och är en handlingsram för specialpedagogiska åtgärder. I deklarationen kan man läsa 

följande under rubriken Undervisning av elever med behov av särskilt stöd: 

”Barn med behov av särskilt stöd bör erhålla ytterligare inlärningsstöd inom ramen för den ordinarie 

kursplanen, inte en annorlunda kursplan. Den vägledande principen bör vara att ge alla barn samma 

undervisning, samtidigt som man ger ytterligare assistans och stöd till de barn som behöver det” 

(Svenska Unescorådet, s. 24, 2006). 

”Barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt från ett 

minimum av stöd i det vanliga klassrummet till kompletterande program för inlärningsstöd inom skolan 

som vid behov kan utvidgas till assistans från speciallärare och extern stödpersonal” (Svenska 

Unescorådet, s. 25, 2006). 

Vi valde att koppla till de olika styrdokumenten som används i skolan eftersom det är antagna 

bestämmelser och där syftet är att de ska fungera som vägledning för skolans arbete. 

Styrdokumenten är de mål, “regler” som vi utgår ifrån och finns för både elever och 

pedagoger som en rättssäkerhet. Eftersom vi undersöker specialpedagogens yrkesroll så 

innebär styrdokumenten och målen en utmaning som ska sporra till ständig utveckling både 

för elevens och för pedagogens kompetens, samt ge tankar om hur vi påverkas av våra 
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handlingar och val. Som syns har specialpedagogen ett brett och viktigt uppdrag som riktas 

mot elever i behov av särskilt stöd men varken i Skollagen (2011) eller i 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) specificeras det vem som ska utföra det 

specialpedagogiska arbetet. 

1.2 Specialpedagogikens historia 

För att få en bild av hur specialpedagogiken har vuxit fram i Sverige har vi här nedan valt att 

kort presentera specialpedagogikens historia i Sverige. Eriksson-Gustavsson, Göransson och 

Nilholm (2011) skriver att ända sedan folkskolan infördes 1842 så har det funnits barn som av 

olika anledningar inte har passat in. En vanlig åtgärd för särskilt stöd som sattes in på den 

tiden var att eleven fick gå om och ganska snart började man sortera ut de barn som inte 

passade in. Redan 1868 startade man en avsöndringsskola i Göteborg och 1897 byggdes ett 

skolkarhem i Stockholm. För barn med fysiska funktionsnedsättningar etablerades 

specialskolor. 1879 startades Tomtebodaskolan för blinda och Manillaskolan för döva.  

Benämningarna för de instanser som har krävts för att hantera elever som ansetts som 

avvikande har varierat. Diskussionen om vad klasser för svagbegåvade skulle kallas pågick 

redan i början av 1900-talet. Hjälpskola och hjälpklass var ord man använde. Fram till 1940-

talet behandlades frågan om hur man borde bedriva undervisningen för barn med 

funktionsnedsättningar på bästa sätt i bland annat utredningar och artiklar i fackpress. Under 

denna tid använde man dock inte begreppen specialpedagogik eller specialundervisning. 1946 

lades det, efter en utredning om hjälp- och särklassundervisning, fram ett förslag om ett 

inrättande av en statlig utbildning för sinnesslölärare och hjälpklasslärare. Inte förrän 1962 

lades en proposition fram om ett inrättande av en statlig utbildning i Stockholm för 

speciallärare. Detta beslut kan sägas utgöra tillblivelsen av specialpedagogik som ett 

kunskapsområde i Sverige. Mellan 1962 då grundskolan infördes till i början av 1970-talet 

ökade specialundervisningen markant samtidigt som en oro spreds bland flera 

skolmyndigheter som handlade om att fler och fler elever misslyckades i skolan. En 

expertgrupp tillsattes 1982 med uppgift att kartlägga varför så många elever ungdomar 

lämnade grundskolan med ofullständiga betyg. I rapporten framgick att specialundervisningen 

ofta sattes in planlöst och utan ett preciserat syfte. En ny expertgrupp tillsattes som kom med 

förslag om en ny specialpedagogutbildning. (Persson, 2007). 1989 lades 

speciallärarutbildningen ner och 1990 startade man specialpedagogutbildningen. 2008 fattades 

ett beslut om att starta en ny speciallärarutbildning som skulle finnas parallellt med 

specialpedagogutbildningen (Eriksson-Gustavsson, 2008). 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att studera hur lärare och specialpedagoger ser på specialpedagogens 

yrkesroll och funktion i skolan samt att studera vad lärare och specialpedagoger har för 

förväntningar på specialpedagogiska arbetsinsatser. 
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1.4 Frågeställningar 
Syftet leder fram till följande frågeställningar: 

 Hur beskriver specialpedagoger respektive lärare specialpedagogens yrkesroll? 

 Vilka förväntningar har lärare på specialpedagogers arbetsinsatser? 

 Vilka förväntningar har specialpedagoger på lärares specialpedagogiska 

arbetsinsatser? 

2. Bakgrund 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån den litteratur vi har läst och de intervjuer vi har gjort syftar denna uppsats till att ta 

reda på hur specialpedagoger och lärare ute på fältet ser på specialpedagogens yrkesroll och 

funktion. Genom att utgå från de teoretiska utgångspunkterna inkludering, specialpedagogiska 

perspektiv samt Abbotts teorier om jurisdiktion kommer specialpedagogens yrkesroll och 

funktion att belysas utifrån lärares och specialpedagogers perspektiv.  

2.1.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Inom svensk specialpedagogisk forskning talas det ofta om två olika perspektiv, nämligen det 

kategoriska perspektivet samt det relationella perspektivet (Atterström & Persson, 2000). Det 

kategoriska perspektivet handlar om individen och vill hjälpa individen att anpassa sig. Inom 

det kategoriska perspektivet talar man om kvalificerad hjälp som är direktrelaterad till elevens 

uppvisade svårigheter. När man talar om svårigheter inom det kategoriska perspektivet så är 

det antingen medfödda eller individbundna svårigheter, men kan även förknippas med 

konsekvenser av dåliga hemförhållanden. Här måste den kvalificerade hjälpen relateras direkt 

till den enskilda individens svårigheter och fokus av specialpedagogiska insatser ligger främst 

på eleven. Vid ett längre arbete och ansvar kopplas speciallärare/specialpedagog och 

elevvårdspersonal in. Ansvaret för det kategoriska perspektivet ligger direkt på 

elevvårdspersonal, speciallärare och specialpedagog, samt stöd utifrån hemmet. Vad gäller det 

kategoriska perspektivet är uppfattningen av den pedagogiska kompetensen 

undervisningscentrerad och ämnesspecifik. Eftersom den specialpedagogiska kompetensen 

riktar sig direkt till elevens svårigheter har det kategoriska perspektivet även ett kortsiktigt 

perspektiv (Atterström & Persson, 2000). 

Enligt Aspelin och Persson (2011) handlar det relationella perspektivet om miljön och den 

specialpedagogiska verksamheten ses i interaktion med övrig verksamhet och samspelet 

mellan de olika aktörerna. Inom det relationella perspektivet talar man om hjälp som planeras 

in efter hur undervisningen är upplagd och utifrån dess material. I det relationella perspektivet 

uppstår svårigheter i mötet i olika situationer, i miljön och då läggs fokus av 

specialpedagogiska insatser både på eleven, läraren och lärandemiljön. Ansvarsfördelningen 

inom det relationella perspektivet förläggs på pedagogerna utifrån rektorns aktiva stöd. Enligt 

författarna handlar det relationella perspektivet även om att flytta synen på svårigheterna från 

en individuell diagnos till samspelet mellan de som berörs av problemet. Det krävs en 
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förändring vad gäller omgivningen i förhållande till individens förutsättningar gentemot 

skolans mål och inte bara förändringar från den enskilda individen, det vill säga 

undervisningen och stoff måste anpassas utifrån den enskilda individens förutsättningar. Det 

krävs även kvalificerad hjälp vad gäller att differentiera undervisningen och stoffet. Det 

relationella perspektivet är ett långsiktigt perspektiv och handlar dessutom om 

kommunikation och mötet i utbildningsmiljön, skolan. Därför är det viktigt att pedagogerna 

kan kommunicera på ett ömsesidigt sätt och även har en förmåga att utgöra denna förståelse 

(Aspelin & Persson, 2011). 

De två olika perspektiven behöver inte vara ömsesidigt uteslutande bara för att de utgör 

radikalt olika sätt att förstå elevers svårigheter, men de är många gånger varandras motsatser 

(Atterström & Persson, 2000).  

Nilholm (2003) talar om ett kompletterande perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet. 

Dilemmaperspektivet utgår från att det inom utbildningssystemet finns ett antal olösliga 

dilemman som kräver olika ställningstaganden hos dem som verkar i systemet. Han menar att 

detta perspektiv kan utveckla kunskapsområdet och den problematik som föreligger och är 

förknippad inom specialpedagogiken. 

2.1.2 Inkludering 

Inkludering är ett viktigt begrepp inom specialpedagogiken. Nilholm och Göransson (2013) 

reder ut vad begreppet innebär. Redan under 1980-talet introducerades begreppet inkludering 

i flera anglosaxiska länder. De som arbetade med specialpedagogiska frågor var missnöjda 

med begreppet integrering. Det gamla begreppet stod för ett synsätt som handlade om att man 

skulle försöka hitta placering för elever i behov av särskilt stöd medan det nya begreppet stod 

för att man skulle försöka utforma en skola som skulle passa alla elever. Författarna lyfter 

några olika forskares definition av vad en inkluderande skola är. De kommer fram till att det 

som är betydelsefullt i ett inkluderingsperspektiv är gemenskap, demokratiska processer på 

olika nivåer, avskaffande eller minskande av dubbla utbildningssystem, att man ser olikheter 

som berikande, social delaktighet utifrån den grad eleven önskar, delaktighet i 

kunskapstillägnande både vad gäller tillägnande av kunskap och inkluderande lärprocesser. 

Ovanstående definition kallas för en gemenskapsorienterad definition. Denna kan ställas i 

kontrast till något de kallar individorienterad definition. Inom denna definition är det elevens 

situation som avgör graden av inkludering och man intresserar sig ofta bara för elever i 

svårigheter. En tredje definition av begreppet inkludering är den placeringsorienterade 

definitionen. Här betyder inkludering att eleven i svårigheter vistas i det vanliga klassrummet. 

Nilholm och Göransson (2013) ser att de flesta forskare är överens om att inkludering handlar 

om mer än bara var eleven befinner sig men ändå så är det vanligt att begreppet används just 

för att tala om detta. Författarna påpekar att den tredje definitionen är en missuppfattning som 

har blivit väldigt vanlig.  

Eriksson-Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) skriver att i Lgr 62 står det att 

specialundervisningen skulle organiseras på två sätt, särskild och samordnad. Den särskilda 

skulle ske segregerad i specialklasser medan den samordnade skulle ske i klassrummet i 
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samarbete med läraren. I slutet av 60-talet blev det större krav på att alla elever skulle 

integreras oavsett funktionshinder och i Lgr 69 kan man läsa att specialundervisningen i 

möjligaste mån ska integreras. När Lgr 80 sedan introduceras skulle det förebyggande arbetet 

kring svårigheter ske integrerat i den vanliga undervisningen. I slutet av 80-talet gjorde 

begreppet inkludering intåg och fokus lades nu på att elevers olikheter sågs som en tillgång 

och där fokus även lades på miljön istället för den enskilda eleven. Begreppet inkludering 

användes av olika aktörer och på olika sätt. Däremot så nämns inte ordet inkludering varken i 

Lpo 94 eller i Skollagen och eftersom Lpo 94 var ett målstyrt styrdokument fick de uppsatta 

målen nås på egen hand. De specialpedagogiska insatserna i form av särskilt stöd skulle i 

möjligaste mån ges i den klass/grupp som eleven tillhörde och att handledning skulle ges av 

specialpedagogen. Ett annat sätt var att ge stöd genom en extra resurs i klassen eller genom 

flexibla grupperingar. I Lgr 11 används begreppen inkludering och integrering endast indirekt. 

“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov/.../En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov” (Skolverket, 2011, s. 8). 

När vi talar om inkludering och integrering finns en viss skillnad. Vad gäller inkludering så 

ska helheten anpassas till delarna och vad gäller integrering så ska delarna anpassas till 

helheten. Tolkningen av begreppet integrering är öppet och brett, vilket rymmer stora 

variationer. Det är både segregerande respektive inkluderande integrering. Enligt Haug (1998) 

har de båda inriktningarna en mycket lång historia inom specialpedagogisk undervisning och 

kan härledas tillbaka till 1800-talet. De båda riktningarna är olika vad gäller ideologi, 

kunskapsgrund, kunskapssyn, målsättning och värdegrund. Detta leder till ett dilemma vad 

gäller specialundervisningens praktiska metoder. Specialundervisningens ursprung är 

segregerande integrering, vilket innebär att enskilda barn har behov av olika arrangemang. De 

olika arrangemangen kan vara att eleven är med i klassen, har enskilda undervisningstimmar, 

deltar i mindre grupper osv. Det optimala är att man ska hitta den rätta miljön för den enskilde 

individen, vilket bestäms genom diagnostisering av elevens behov. Det andra begreppet är 

inkluderande integrering som länge har försökt ersätta specialundervisningen där 

undervisningen ska ske i klassen där eleven går. Argumentet till detta är att den enskilda 

eleven, oavsett förutsättningar ska ges samma gemenskap och undervisning från början. I och 

med detta kan alla elever framstå som likvärdiga och skolan är likvärdig för alla. Skillnaden 

mellan undervisning och specialundervisning upphävs, vilket leder till att skillnaden mellan 

pedagogik och specialpedagogik inte är relevant längre.  

2.1.3 Jurisdiktion 

Eftersom vi i denna studie intervjuar två olika yrkesgrupper, specialpedagoger och lärare, om 

deras syn på specialpedagogens arbete så anser vi att Abbotts (1988) teorier om jurisdiktion 

och legitimitet passar väl in som ett verktyg att tolka och förstå svaren från de båda 

yrkesgrupperna. Abbott talar om begreppet jurisdiktion som handlar om en yrkesgrupps rätt 

att ha kontroll över och utföra vissa arbetsuppgifter. Abbott hävdar att jurisdiktion skapas i 

konkurrens mellan olika yrkesgrupper. Abbott ser det som en maktkamp eller konkurrens 
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mellan olika yrkesgrupper när de uppnår eller förlorar jurisdiktion och Lindqvist (2013) 

förklarar begreppet jurisdiktion som en strid eller förhandling mellan olika yrkeskategorier. 

Kampen kan handla om kunskap, klienter, lön, arbetsuppgifter och status. Abbott menar att 

det ultimata för en yrkesgrupp är att ha full jurisdiktion. Detta stämmer ofta väl överens med 

yrkesgrupper som har en legitimation såsom läkare och jurister.  

Abbott talar om att yrkesgrupper kan göra anspråk på tre olika arenor varav två är formella 

och en är informell. De formella arenorna är den offentliga arenan som exempelvis kan vara 

media och den legala arenan som kan handla om legitimation. Den informella arenan är på 

arbetsplatsen. Abbott synliggör att det finns en motsägelse mellan de anspråk som görs på den 

formella arenan och det som görs på den informella arenan. Han menar att på den formella 

arenan, det vill säga den offentliga och den legala, har yrkesgrupperna full jurisdiktion och det 

finns en formell arbetsbeskrivning som man följer. På den informella arenan, kan olika 

yrkesgrupper utföra arbetsuppgifter som inte ingår i deras arbetsbeskrivning. De formella 

arbetsuppgifterna finns ofta med i arbetsbeskrivningar medan de informella arbetsuppgifterna 

är framförhandlande utifrån arbetsplatsens behov och situation. Det kan exempelvis vara 

specialpedagoger som undervisar elever i behov av särskilt stöd vilket egentligen är 

speciallärares jurisdiktion eller specialpedagoger som har svåra samtal med föräldrar vilket 

egentligen är skolpsykologens eller kuratorns jurisdiktion. Abbott kallar detta ”workplace 

assimilation” vilket innebär att yrkesgrupper gör uppgifter som inte är strikt relaterade till sin 

yrkesgrupps jurisdiktion.  

Utan att benämna det i termer av jurisdiktion så berör även Hjörne och Säljö (2008) samma 

fenomen när de beskriver vad som sägs på elevhälsoteamsmötena. De beskriver att helt 

vardagliga sätt att uttrycka sig, blandas med termer från andra diskurser såsom neuropsykiatri, 

psykologi och sociologi.  

2.2 Tidigare forskning 
Nedan kommer vi att presentera den forskning som vi har tagit del av som anknyter till det 

specialpedagogiska fältet vad gäller specialpedagogens roll och funktion, och som har 

relevans för vår egen studie. Utöver den svenska forskning som vi har läst har vi, för att få ett 

internationellt perspektiv, även tagit del av ett antal artiklar från Storbritannien, Finland, 

Grekland och Kina som handlar om de ländernas motsvarighet till specialpedagogens 

yrkesroll och funktion. Flera av de studier vi har tagit del av kommer från Storbritannien där 

den brittiska motsvarigheten till specialpedagog kallas SENCo (Special Educational Needs 

Coordinator). SENCo:s i Storbritannien har dock inte helt samma yrkesroll som 

specialpedagoger i Sverige har. Det finns skillnader avseende exempelvis utbildning och 

chefsuppgifter (Lindqvist, 2013). 

Det har gjorts få vetenskapliga undersökningar i Sverige där man har studerat den 

specialpedagogiska verksamheten i ett helhetsperspektiv och i relation till vanlig pedagogisk 

verksamhet (Persson, 2003). Persson menar att det kan bero på att det är svårt att definiera 

stödformer, urval av elever och omfattning på verksamheten. Han hänvisar till sin egen studie 
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som han kallade SPEKO-projektet, Specialundervisning i praktiken. Persson kom fram till att 

det vanligaste sättet att definiera begreppet specialpedagogik var att ta utgångspunkt hos 

eleven. Andra sätt att definiera begreppet var i termer av fördjupad kompetens men också att 

relatera svårigheterna till miljön. Många tyckte dock att definitionsfrågan var svår. På frågan 

om vad det vanligaste skälet är till specialundervisning så handlade det oftast om 

socioemotionella problem och därefter bristande intellektuell kapacitet. På frågan om vad den 

specialpedagogiska verksamheten innehöll så svarade specialpedagogerna att den viktigaste 

uppgiften var att bygga upp elevernas självförtroende följt av att komma i kapp kamraterna, 

assistera läraren och lösa problem av olika slag.  

2.2.1 Specialpedagogens roll 

Det har gjorts ett flertal svenska studier som beskriver specialpedagogens roll ur såväl 

specialpedagogens som andras yrkesgruppers perspektiv. Göransson, Lindqvist, Klang, 

Magnússon och Nilholm (2015) har i en stor undersökning studerat specialpedagogers och 

speciallärares yrkesroll. De kom bland annat fram till att de specialpedagogiska yrkesrollerna 

har haft svårt att hävda sin definition av specialpedagogisk verksamhet på ett positivt sätt och 

det har i sin tur lett till att de har fått svårt att hävda sin definition av arbetsområdet. 

Speciallärare och specialpedagoger har endast examensordningen att luta sig mot och det 

finns inte några större skillnader angående de kunskaper de båda yrkesgrupperna gör anspråk 

på. De kunskaper som båda yrkesgrupperna gör anspråk på är att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd, kvalificerade samtal med vårdnadshavare och kollegor, utvecklingsarbete och 

förebyggande arbete. Kunskapsområden som endast delvis kom upp var kartläggning, 

dokumentation och utvärdering medan skolutveckling var ett område som speciallärarna och 

specialpedagogerna inte lyckats göra anspråk på. I Lindqvist (2013), Lindqvist och Nilholm 

(2013) samt Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetsos (2011)  studier visas hur olika 

yrkesgrupper ser på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. De flesta yrkesgrupper i 

studierna menade att specialpedagogen skulle ägna sig åt specialundervisning och få ansåg att 

specialpedagogen skulle ägna sig åt organisationsutveckling. Specialpedagogerna själva ansåg 

däremot att de skulle arbeta mer med utveckling. Enligt de ledare som tillfrågades i Lindqvists 

(2013) studie så arbetar specialpedagogerna mer med handledning, dokumentation och 

utvärdering än vad de gjorde för fem år sedan. Ledarna som intervjuades i Lindqvist och 

Nilholms (2013) studie ansåg att specialpedagogernas arbete främst skulle vara att arbeta med 

handledning, dokumentation och organisationsutveckling. Även Berglund, Malmgren, 

Riddersporre och Sandén (2007) har i sin studie intervjuat rektorer i Sverige, där de studerat 

relationen mellan specialpedagogutbildningens akademiska förutsättningar och de krav som 

praktiken ställer på specialpedagogernas professionella kompetens. Den specialpedagogiska 

kompetensen används på ett varierat sätt på de olika skolorna och rektorerna uttryckte att de 

hade en god uppfattning av vad de kunde förvänta sig av specialpedagogerna men att de 

styrdes av ekonomin, vilket gjorde att man inte kunde göra den långsiktiga planeringen man 

önskade göra.  

I Byström och Nilssons (2003) studie visade det sig att flera specialpedagoger hade full 

undervisningsskyldighet medan en del undervisade mindre. De flesta specialpedagoger 
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arbetade med utredning, kartläggning och åtgärdsprogram men en del av specialpedagogerna 

hade överhuvudtaget inte dessa uppgifter i sin tjänst. Flera specialpedagoger angav tidsbrist 

som anledning till att de inte arbetade mer med utveckling och handledning och många kände 

att den mesta av tiden avsattes till undervisning. Lansheim (2010) har i sin studie intervjuat 

fem nyutexaminerade specialpedagoger om deras syn på sitt uppdrag.  Deras önskan om 

framtida arbetsuppgifter handlade om kompetensutveckling, samordning, kartläggning, 

handledning och skolutveckling. Många uttryckte vikten av att vara en del av skolledningen. 

Specialpedagogerna lyfte även fram att olika skolformer måste finnas och att inkludering 

måste ske på elevens villkor. Specialpedagogerna upplevde ett gap mellan teori och praktik 

där utbildningen genomsyrades av målet med en skola för alla. Möjligheten att inkludera 

elever som själva vill måste finnas men det måste också finnas alternativ för de som inte vill 

eller klarar av ett stort sammanhang. Specialpedagogerna uppfattade det relationella 

perspektivet som önskvärt men såg det som knutet till teorin medan det kategoriska 

perspektivet var det som rådde i verkligheten.  

Internationell forskning 

Även forskning från andra länder beskriver komplexiteten i specialpedagogens roll. Rosen-

Webb (2011), Cowne, (2005) och Takala, Pirtiimaa och Törmänens (2009)  studier visar alla 

på att specialpedagogerna upplevde nya och stora utmaningar i sitt arbete, brist på tid och att 

arbetsbördan var stor. I Takala m.fl. (2009)  kom man fram till att specialpedagogernas 

vardagliga arbete bestod av tre delar: undervisning, konsultation och administrativt arbete 

varav den största delen bestod av undervisning. I Rosen-Webbs (2011) studie frågade man 

specialpedagoger vad de prioriterade högst vad gäller sin roll och funktion. Högst 

prioriterades att vara en viktig aktör på hela skolan gällande undervisning och lärande, att den 

specialpedagogiska rollen var avgörande för strategisk planering samt att försäkra sig om att 

elever i behov av särskilt stöd fick tillgång till kursplanen. Andra ansvarsområden som 

specialpedagogen hade var att övervaka inkludering och ha ansvar för att ha kunskap om flera 

olika områden inom specialpedagogik, med andra ord ett mångfacetterat arbete. 

Specialpedagogerna i Takala m.fl. (2009) upplevde att deras största utmaningar i arbetet var 

brist på tid till handledning och samarbete med kollegor, att de hade för många 

arbetsuppgifter, att deras arbetsbeskrivning var otydlig och att det ofta inte existerade något 

regelbundet stöd till specialpedagogerna. För att specialpedagogerna ska kunna fullfölja sitt 

uppdrag och utvecklas är det enligt Cowne (2005) viktigt att de får stöd från ledning vilket 

inkluderar tid, utrymme och administrativ backup. Det är även viktigt med lärare med positiva 

attityder och som har tillgång till fortbildning gällande elever i behov av särskilt stöd samt 

specialpedagoger som är trygga i sin kompetens och som vet hur de kan få externt stöd eller 

som kan få fortbildning från LEA (local education authority).  

I Agaliotis och Kalyvas (2010) studie framkom att grundskollärarna ansåg att 

specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter var att uppdatera dokumentation, följa 

utvecklingen och ta beslut om placering av elever i behov av särskilt stöd, förbereda uppgifter 

som lärarna behövde i sin undervisning samt att undervisa elever i behov av särskilt stöd. 
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2.2.2 Utveckling och ledarskap 

Flera studier från Storbritannien (Cole, 2005; Layton, 2005; Szwed, 2007; Tissot 2013) vittnar 

om att specialpedagogernas arbetsbelastning är för hög för att de ska ha tid och möjlighet att 

kunna driva ett utvecklingsarbete på skolorna. I studierna fick specialpedagoger ge 

synpunkter kring sin yrkesroll, arbetsbelastning och deras möjligheter att arbeta med 

skolutveckling. Specialpedagogerna uppgav att det de upplevde som svårast var brist på tid 

och att deras roll ändrades alltför ofta och alltför snabbt. Specialpedagogerna angav också att 

samtidigt som de hade mycket administrativt arbete så skulle de även utveckla samarbetet 

mellan olika myndigheter, skola och föräldrar. Allt tidskrävande pappersarbete höll 

specialpedagogen borta från deras huvudsakliga roll, kompetensutveckling hos barn samt 

utveckling av sina egna ledaregenskaper. Studierna visade även att stödet från ledningen var 

svagt vilket försvårade för dem att driva utvecklingsarbetet framåt. 

Studierna visade också att specialpedagogerna inte såg sig som några ledare vilket också 

berodde på tidsbrist men även på ett otydligt ledarskap. Coles (2005), Layton (2005), Szwed 

(2007) och Tissot (2013) har undersökt specialpedagogernas egna uppfattningar om 

ledarskapsrollen. De kom fram till att specialpedagogerna på skolorna inte såg sig själva som 

några ledare och att de inte hade någon stark ledarskapsposition. Problemet låg ofta i att de 

såg specialundervisningen som en uppgift som upptog väldigt mycket av deras tid samt att de 

inte ingick i någon ledarskapsgrupp. I undersökningarna kunde man även se att rektorer måste 

ha en ledande roll i arbetet och fördela ansvaret på olika kollegor, vilket i sin tur skulle gynna 

alla elevers lärande. Specialpedagogerna upplevde ett behov av ett helhetstänk på skolan 

vilket inte alltid var så lätt att uppnå. Szwed (2007) menar att för att det specialpedagogiska 

arbetet ska vara effektivt behöver specialpedagogens ledarskapsroll stärkas och 

specialpedagogen behöver få möjlighet att arbeta på en övergripande nivå på hela skolan samt 

att det specialpedagogiska stödet måste vara en utvecklingsfråga för hela personalgruppen.  

2.2.3 Specialpedagogen ur ett inkluderingsperspektiv  

Vi har även läst ett antal internationella studier som handlar om specialpedagogens arbete 

med inkludering. Studierna visar att det finns en vision om inkludering men många gånger är 

det svårt då specialpedagogerna har för hög arbetsbelastning. Fokus hamnar då på svårigheter 

hos elever istället för att man ser möjligheterna till lärande. Både Abbotts (2007), Takala, 

Pirtiimaa och Törmänens (2009) och York-Barr, Sommerness, Duke och Gheres (2007) 

studier visar att specialpedagogerna var överens om att det som behövdes för att skapa en 

inkluderande miljö på skolorna var mer pengar, kunskap och tid. Abbott (2007) har, genom att 

intervjua specialpedagoger på grundskolor i Nordirland, undersökt i vilken utsträckning de 

har lyckats skapa inkluderande miljöer. Abbott kom i sin analys av studien fram till att 

specialpedagogerna hade en central roll på skolan med mycket ansvar, hög arbetsbelastning 

och att det av dem krävdes många egenskaper och färdigheter. De förväntades initiera och 

genomföra inkluderande miljöer men möttes av hinder som bestod av exempelvis lärares 

okunskap om, och inställning till, särskilda behov. Specialpedagogerna i Takala, Pirtiimaa och 

Törmänens (2009) studie upplevde att deras arbete till viss del var inkluderande men att det 

också innebar en hel del segregering då en stor del av undervisningen skedde enskilt eller i 
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små grupper. York-Barr, Sommerness, Duke och Ghere (2007) frågade specialpedagoger 

vilka åtgärder som skulle behövas för att förbättra deras arbetsvillkor och möjligheter att 

skapa en inkluderande utbildningsmiljö. De kom fram till att det krävdes mer kunnig och 

kompetent personal i undervisningssammanhang nu än tidigare, då integrerings- och 

redovisningsskyldigheten hade ökat. Genom att skapa bättre arbetsförhållanden för 

specialpedagoger skulle man också kunna öka möjligheterna för att elever i behov av särskilt 

stöd skulle kunna få stöd i den ordinarie undervisningen. Visionen var att alla elever skulle 

inkluderas och då samarbete och uppdelning av olika ansvarsområden utökades mellan olika 

pedagoger skulle också kvaliteten öka och den inkluderande undervisningen skulle 

säkerställas mer. Specialpedagogerna i Abbotts (2007) studie var alla överens om att det 

krävdes både mer tid och mer pengar för att skapa en inkluderande miljö. I Deng och Guos 

(2007) studie frågade man skoladministratörer och skolledare hur kinesisk 

specialundervisning inkluderades i undervisningen och om elever med funktionshinder skulle 

tillhöra en vanlig klass. Resultatet blev att barn med funktionshinder bör ha de rättigheter som 

alla barn har, ett självständigt liv, likvärdig utbildning och sysselsättning. Utbildning ska inte 

vara ett privilegium för ett fåtal och samtliga intervjuade uttalade vikten av det ekonomiska 

stödet och att staten skulle investera i speciallärarutbildningar. Detta resulterade i att klyftan 

av delaktigheten i Kina är stor mellan ideal och verklighet. Idén om fullständig integration av 

individer med funktionshinder i de vanliga skolorna och i samhället stöddes av samtliga 

intervjuade men de medgav att det i praktiken var mycket svårt att förverkliga detta mål.  

Fischer (2011) beskriver sin egen erfarenhet som specialpedagog då hon tog fram en modell 

som skulle leda till elevers delaktighet och lärande. Elevens olika framsteg utvärderades 

genom olika tester, elevenkäter, intervjuer och diskussioner. Modellen handlade om den 

fortsatta strävan om en inkludering på klassrumsnivå vad gäller barn med 

inlärningssvårigheter och hur olika undervisningsmetoder kan vara bidragande. Modellen 

skulle ge barnen en ökad självständighet vad gäller stavning och läsning. Fischer kom fram 

till att fokus bör ligga på att förbättra den inkluderande undervisningen och lärandet för alla 

och inte på identifiering av inlärningssvårigheter.  

2.2.4 Specialpedagogen som handledare och kvalificerad samtalspartner  

I specialpedagogens uppdrag ingår också att handleda, eller ”att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda”, 

som det står i examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638). Bladini (2004) 

har i sin avhandling valt att belysa hur specialpedagoger ser på sitt handledande uppdrag. Hon 

kom fram till att specialpedagogerna menade att fokus i samtalen både ligger på barnet och på 

pedagogerna. Samtalen handlade om att barnet skulle få det bättre samt att pedagogerna skulle 

stärkas. Specialpedagogerna i studien beskrev syftet i två termer: stöd och förändring. 

Specialpedagogerna pratade om att ha en öppen hållning och på så vis följa de handleddas 

frågor och tankar. De pratade också om att styra samtalen genom att ställa frågor för att få 

dem att finna sina egna svar eller genom att dela med sig av sina kunskaper om barn i 

svårigheter. Detta innebär att fokus måste ligga på professionella samtal, vilka leds av 

specialpedagoger och genom ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Även von Ahlefeld 
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Nisser (2009) har intervjuat och haft nätverksträffar med specialpedagoger i förskola och 

skola. I sin avhandling vill hon synliggöra specialpedagogernas värdering av bra och mindre 

bra samtal och vad är det som gör ett bra samtal. Hon poängterar det deliberativa samtalet, 

vilket är en procedur som ska förtydliga specialpedagogens yrkesroll samtidigt som det 

uppmärksammar samtliga inblandade i ett samtal. Von Ahlefeld Nisser skriver att ett 

deliberativt samtal är ett kvalificerat samtal där alla kommunicerar på lika villkor och att vi 

får ha olika åsikter, vilket även kan ge utrymme till konfliktperspektiv. Samtalet ska vara ett 

ömsesidigt samtal och ifrågasätter samtalets betydelse vad gäller tidpunkt, vistelse och med 

vem som samtalet sker med. Författaren menar att det finns enorma möjligheter i ett samtal 

och som kvalificerad samtalspartner och specialpedagog är samtalet en roll i lärandet som är 

en utgångspunkt och ett syfte för att förstå barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.  

2.2.5 Förebyggande arbete, kartläggning och åtgärdsprogram 

En stor del av specialpedagogens arbetsuppgifter innefattar att medverka i förebyggande 

arbete, arbeta med kartläggning samt delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram. 

Göransson (2011) har regelbundet, under två års tid, genomfört didaktiska samtal med 

specialpedagoger på en skola. De didaktiska samtalen kan ses som ett slags förebyggande 

arbete då syftet med samtalen var att utveckla lärarnas arbete på ett sätt som skulle minska 

behovet av särskilt stöd för alla elever på skolan. Göransson definierar förebyggande arbete 

som “åtgärder som syftar till att så få elever som möjligt ska hamna i riskzonen för att inte nå 

målen” (Göransson, 2011, s. 34). Hon tar upp förebyggande arbete på nationell nivå och 

skolnivå. Faktorer som är betydelsefulla på nationell nivå är föräldrarnas utbildningsnivå, 

hemförhållanden, satsningar på förskolan, lärares utbildning och användning av olika typer av 

kvalitetsredovisningar i syfte att förbättra verksamheten. Faktorer som är betydelsefulla på 

skolnivå är hur skolledaren lyckas skapa förutsättningar för elever att lyckas, i form av 

skolans organisering, lärares arbete, samarbete med föräldrar och i relation till samhället, 

undervisningsstrategier, lärarsamverkan, elevers aktiva deltagande och lärande och en 

undervisning som lyfter fram värdegrunden.   

I Hjörne och Säljös (2008) studie har man följt fem elevhälsoteam under en period av fem år. 

Författarna kom i sin analys av materialet fram till att man i elevhälsoteamen oftast 

kategoriserade och såg eleven som bärare och ägare av problemet. Ofta ville man starta en 

utredning där man ville söka efter medicinska förklaringar inuti barnet. Sällan pratade man 

om det som var relationellt såsom undervisning och miljö. Något annat som analysen visade 

på var att de problem som togs upp under elevvårdskonferenserna inte omnämndes i 

åtgärdsprogrammen utan att andra problem togs upp. Författarna menar att det är svårt att se 

vilken roll åtgärdsprogrammen spelar. Det noterades också att det inte fanns några 

utvärderingar och att åtgärdsprogrammen såg likadana ut efter 1,5 år.  

I Skolverkets rapport (2003) där man i en enkätstudie har kartlagt användandet av 

åtgärdsprogram kan man se att stödet till elever i behov av särskilt stöd ser skiftande ut i 

skolorna. Studien visar att var femte elev i behov av stöd inte får något. Av de elever som får 

stöd saknas ett upprättat åtgärdsprogram för var fjärde elev. Resultaten av studien visade på 
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att åtgärdsprogrammen är betydelsefulla verktyg i det pedagogiska arbetet. Två slags 

svårigheter dominerar åtgärdsprogrammens innehåll. Dels handlar det om lärandesvårigheter 

av olika slag och dels handlar det om beteendeproblematik såsom koncentrationssvårigheter 

och socioemotionella svårigheter.  

2014 kom Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i 

arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Ännu finns 

ingen studie, såvitt vi vet, som visar på om det upprättas färre åtgärdsprogram sedan de nya 

råden kommit ut.  

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Både de svenska och de internationella studierna visar på att specialpedagogens roll är 

komplex och mångfacetterad. Berglund, Malmgren, Riddersporre och Sandén (2007) kom i 

sin studie fram till att specialpedagogens arbete utifrån examensförordningen inte är förankrat 

hos rektorerna då stor del av arbetet går ut på att arbeta med elever i behov av särskilt stöd 

istället för att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, handledning och skolutveckling. 

Detta leder till ett dilemma eftersom både tid och ekonomi har stor inverkan på 

specialpedagogens arbete. När man i Byström och Nilssons (2003) undersökning frågade 

specialpedagoger om hur deras kompetens efterfrågas och används kom man även där fram 

till att den mesta av arbetstiden går åt till undervisning. Däremot ser vi i Lansheims (2010) 

studie där man har frågat nyexaminerade specialpedagoger vad deras önskan är om framtida 

arbetsuppgifter så önskade de att arbeta med kompetensutveckling, samordning, kartläggning, 

handledning och skolutveckling. Många uttryckte vikten av att vara en del av skolledningen. 

Göransson m.fl. (2015) kommer fram till att specialpedagoger och speciallärare har haft svårt 

att avgränsa sin definition av arbetsområdet. De har, enligt författarna, ett avgränsat området 

men det är relativt brett. De finns inga direkta skillnader angående vilka kunskaper de båda 

yrkesgrupperna gör anspråk på. 

Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso (2011), Lindqvist och Nilholm (2013) och Lindqvist 

(2013) har frågat olika yrkesgrupper vilken roll de tycker att specialpedagogerna ska ha i 

arbetet med barn i behov av skärskilt stöd. Lindqvist m.fl. (2011) kom fram till att alla 

yrkesgrupper utom specialpedagogerna tyckte att de skulle arbeta med specialundervisning, 

medan specialpedagogerna själva tyckte att de skulle arbeta med organisationsutveckling. I 

Lindqvist och Nilholms (2013) studie tyckte rektorer i grundskolan att specialpedagogerna 

skulle arbeta med specialundervisning medan förskolecheferna tyckte att de skulle ägna sig åt 

organisationsutveckling. Även Lindqvist (2013) kom fram till att specialpedagogerna bör 

arbeta mer med specialundervisning. 

Flera internationella studier visar, precis som i Sverige, på att specialpedagogens arbete är 

komplext. Både i Cowne (2005) och Takala, Pirtiimaa och Törmänen (2009) uttalas brist på 

stöd från ledning, brist på tid till handledning och administrativ arbete vilket innebär att 

specialpedagogerna upplever det svårt att fullfölja sitt uppdrag. Även Rosen-Webb (2011) och 

Agaliotis och Kalyvas (2010) undersökningar vittnar om att specialpedagogerna har ett 



20 
 

mångfacetterat uppdrag. I Rosen-Webbs (2011) studie framkom det att specialpedagogerna 

prioriterade ledarskapet högst. I Agaliotis och Kalyvas (2010) studie prioriterade de 

tillfrågade lärarna det administrativa arbetet.  

I Cole (2005), Layton (2005), Szwed (2007) och Tissot (2013) framkom det att det var svårt 

att driva ett utvecklingsarbete på grund av tidsbrist. I Laytons (2005) studie kunde man även 

se att specialpedagogerna inte såg sig som några ledare, vilket berodde på såväl tidsbrist som 

otydligt ledarskap. 

Abbott (2007) och York-Barr (2007) kom fram till att alla specialpedagoger var överens om 

att det krävs både mer tid, kunskap och pengar för att skapa en inkluderande miljö på 

skolorna. Vad gäller Fischer (2011) bör fokus ligga på att förbättra den inkluderande 

undervisningen istället för identifiering av inlärningssvårigheter. Även Deng och Guo (2007) 

kom fram till att inkludering ses som något positivt av skoladministratörer och skolledare, 

men att det fanns ekonomiska begränsningar.   

Specialpedagogerna i Bladinis (2004) undersökning beskriver handledningens syfte i termerna 

stöd och förändring medan von Ahlefeld Nisser (2009) menar att det deliberativa samtalet är 

det viktigaste, det vill säga ett samtal där alla kommunicerar på lika villkor.  

Göransson (2011) lyfter fram betydelsefulla faktorer för det förebyggande arbetet både på 

skolnivå och nationell nivå. Exempel på dessa faktorer kan vara lärares samarbete med 

föräldrar, undervisningsstrategier, föräldrarnas utbildningsnivå och att satsa tidigt i förskolan. 

Hjörne och Säljö (2008) beskriver att elevhälsoteamets uppgifter är att finna, definiera, 

förklara och beskriva elevers svårigheter. Skolverkets rapport (2003) visar på att de flesta 

elever som har stöd har ett åtgärdsprogram, vilka är betydelsefulla verktyg i det pedagogiska 

arbetet.  

Den tidigare forskning vi har tagit del av ger oss en inblick i hur det specialpedagogiska 

arbetet uppfattas och är upplagt, både i Sverige och internationellt samt ger oss en referensram 

att relatera till i vår egen studie. 

3. Metod 

3.1 Metodval och forskningsansats 
Syftet med vår uppsats var att studera specialpedagogens yrkesroll i skolan ur 

specialpedagogers och lärares perspektiv. Genom att intervjua specialpedagoger och lärare 

ville vi få en djupare förståelse för hur de tänker kring det specialpedagogiska uppdraget samt 

hur specialpedagogens kompetens används. Vi ansåg att en kvalitativ metodansats var den 

lämpligaste metoden då det var specialpedagogernas och lärarnas uppfattningar och tankar 

som skulle ligga i fokus då vi skulle göra vår analys. 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär kvalitativ forskning att forskaren beskriver 

verkligheten med hjälp av orddata. Orddatan består exempelvis av inspelningar av vardagligt 
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prat eller intervjuer, observerade händelser som nedtecknas eller socialt samspel. Syftet med 

kvalitativ forskning är att förstå det som analyseras snarare än att beskriva verkligheten med 

hjälp av statistik. 

3.2 Deltagare och urval 
Vi genomförde vår studie i fyra kommuner i mellersta Sverige. De yrkeskategorier vi valde att 

intervjua var specialpedagoger och lärare i grundskolan. Vi bestämde att vår urvalsmodell 

skulle vara en specialpedagog och två lärare per skola. Via mail, telefonsamtal och besök 

kontaktade vi specialpedagoger och lärare för att fråga om de ville delta i studien. Vi valde 

sedan ut skolor där vi fick möjlighet att intervjua en specialpedagog och två lärare. På en 

skola intervjuade vi dock endast en specialpedagog och på en skola intervjuade vi en 

specialpedagog och en lärare. Vi genomförde 15 intervjuer med nio lärare och sex 

specialpedagoger på sammanlagt sex skolor. En av de skolor deltagarna arbetar på har elever i 

årskurserna 6-9, fyra av skolorna har elever i årskurserna F-9 och en skola har elever i 

årskurserna F-6. En av skolorna är en fristående skola och övriga skolor är kommunala. 

3.3 Genomförande 
Efter att vi hade tagit en första kontakt och deltagarna hade bestämt sig för att delta skickade 

vi ut ett missivbrev med all information om studien och om de etiska riktlinjerna. Vi bokade 

sedan tid för intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes i februari-mars 2015. 

Vi använde oss av intervju som datainsamlingsteknik. Enligt Kvale och Brinkman (2009) så 

försöker man, genom den kvalitativa forskningsintervjun, förstå världen ur de intervjuades 

perspektiv. I intervjun bygger man upp kunskap som växer fram genom ett utbyte i samtalet 

mellan två personer. Författarna menar att forskningsintervjun bygger på vardagens samtal 

men är samtal som har ett syfte och en struktur. Innehållet i intervjun är den intervjuades 

livsvärld och hur han/hon relaterar till den.  

Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan en 

halvstrukturerad intervju omfatta teman och förslag till relevanta frågor samtidigt som det 

finns möjlighet att göra förändringar i frågornas form och ordningsföljd. Vi ansåg att det 

passade för vår studie då våra frågor var tematiska men att vi ändå ville ha möjlighet att göra 

förändringar under intervjuerna om vi märkte att det behövdes. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuernas längd varade runt 30 

minuter. Vi utförde sju respektive åtta intervjuer var. Därefter transkriberade vi intervjuerna. 

Vi satt tillsammans och analyserade alla intervjuer. Vi har skrivit i ett gemensamt dokument 

så att vi hela tiden har kunnat följa vad den andra skriver samt kommentera och ändra. Vi har 

även hörts regelbundet i telefon och diskuterat hur vi ska gå vidare. 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Begreppen tillförlitlighet och trovärdighet “handlar om hur noggrann och systematisk man har 

varit under hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en 

följd av hur man har gått till väga beträffande datainsamling och analys” (Fejes & Thornberg, 
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2009, s. 219). Författarna använder begreppet kvalitet som ett begrepp för att beteckna en 

noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie. Innan vi utförde intervjuerna 

skickades ett missivbrev med all information ut till samtliga respondenter, vi reviderade vår 

frågeguide genom att ta bort och lägga till frågor efter kontakt med handledaren. Samtliga 

intervjuer spelades in. Vi anser att tillförlitligheten till inspelningarna är hög då 

inspelningskvaliteten var god. Vi har transkriberat samtliga intervjuer samt sparat 

inspelningarna så att vi har kunnat gå tillbaka och lyssna vid oklarheter. Urvalet av 

respondenter såg relativt lika ut på de olika skolorna. På fyra av skolorna genomförde vi tre 

intervjuer, en med specialpedagog och två med lärare. På en skola genomförde vi en intervju 

med en specialpedagog och på en skola intervjuade vi en specialpedagog och en lärare. Kvale 

och Brinkman (2009) menar att intervjuundersökningar ständigt ifrågasätts när det gäller 

resultatets generaliserbarhet. I vår studie har endast 15 respondenter deltagit. Med så få 

respondenter kan vi således inte dra några generella slutsatser eller hävda att resultatet är 

rådande för specialpedagoger och lärare i allmänhet. Vi kan i denna studie endast säga att 

resultatet gäller för just dessa specialpedagoger och lärare. Däremot kan lärdomar dras av 

resultatet som kan påverka förståelsen av yrkesgruppens situation och villkor. 

 

I metoddelen har vi redovisat hur vi har genomfört studien. I resultatdelen har vi tolkat och 

analyserat vårt material med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. För att tydligt visa på 

respondenternas tankar och åsikter har vi förstärkt deras spontana uttalanden med citat. I 

resultatdiskussionen har vi besvarat och diskuterat vårt syfte och våra frågeställningar och 

kopplat dem till våra teoretiska utgångspunkter och till tidigare forskning. Genom att göra vår 

process och analys synlig och transparent anser vi att trovärdigheten i vår studie stärks. 

 

Vi anser att det urval av personer som vi har valt att intervjua, yrkesverksamma 

specialpedagoger och lärare, var lämpliga yrkesgrupper då det är de som arbetar närmast 

eleverna. Den metod vi har använt, intervjuer, stämmer väl överens med vårt syfte och våra 

frågeställningar då vi var intresserade av att få en djupare förståelse för hur specialpedagoger 

och lärare tänker om specialpedagogens yrkesroll. 

 

Vår datainsamlings- och analysmetod passade med studiens syfte och frågeställningar 

eftersom man vid en intervju har chansen att komma in djupare på hur respondenten tänker 

och att man har möjlighet att ställa följdfrågor. Vår analysmetod där vi använde oss av de 

teoretiska utgångspunkterna specialpedagogiska perspektiv, inkludering och jurisdiktion, 

ansåg vi vara lämpliga som analysverktyg för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar 

då dessa begrepp är centrala inom specialpedagogiken.  

3.5 Reflexivitet 
Fejes och Thornberg (2009) skriver om att vem forskaren är som person har betydelse för hur 

intervjun utvecklas. Intervjun kan aldrig vara helt fri eftersom det är forskaren som styr 

samtalet och bestämmer innehållet. Intervjuaren måste ha i åtanke hur han/hon deltar i 

samtalet. Kort sagt måste den som intervjuar vara medveten om omständigheterna kring olika 
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aspekter av studien och fundera över konsekvenserna. Larsson (2005) talar om 

perspektivmedvetenhet. Han menar att det redan i det första mötet med det som ska tolkas, 

finns en förförståelse. Förförståelsen förändras ständigt under tolkningsprocessen. Larsson 

skriver om “reflexivity” vilket innebär att man reflekterar över sina egna resultat och vad som 

ligger bakom att resultaten ser ut som de gör.  

 

Eftersom vi båda snart är färdigutbildade specialpedagoger samt att båda är yrkesverksamma i 

skolan, en som lärare och en som specialpedagog, var vi medvetna om vår förförståelse. 

Fördelarna vi kunde se var att vi är väl insatta i skolans organisation. Det var enkelt att ställa 

relevanta frågor samt följa upp med följdfrågor. Nackdelen med att ha just denna förförståelse 

är att vi, medvetet eller omedvetet, kan ha haft förutfattade meningar och förväntade oss vissa 

svar. Respondenterna var också medvetna om vilken utbildning vi har och möjligheten finns 

att de svarade utifrån våra förväntningar. Vi försökte anpassa frågeguiden så att frågorna blev 

så öppna som möjligt samt att vi hade planerat in eventuella följdfrågor. Under intervjuerna 

var vi försiktiga med att inte bidra med några egna åsikter och i analysen försökte vi att inte 

tolka något utöver det som faktiskt blev sagt.  

3.6 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2011) delar upp det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna 

huvudkrav. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi har i vår studie utgått från dessa krav på följande sätt. 

Enligt informationskravet har vi, via ett missivbrev som vi skickade med e-post före 

intervjuerna, beskrivit syftet med vår undersökning samt hur vi skulle genomföra intervjuerna. 

Vi informerade också om att vår datainsamling inte kommer att användas till något annat än 

denna studie. 

Enligt samtyckeskravet inhämtade vi undersökningsdeltagarnas samtycke samt informerade 

om att de själva bestämmer över sin medverkan. Vi informerade om att de bestämmer hur 

länge och på vilka villkor de deltar. Vi informerade också om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. 

Enligt konfidentialitetskravet avidentifierade vi vårt material redan under transkriberingen, 

både vad gäller personer och skolor. Vi sparade vårt material i en lösenordsskyddad dator. 

Endast vi har haft tillgång till inspelningarna och de transkriberade intervjuerna. Vi 

informerade undersökningspersonerna om tystnadsplikten och att de som deltar i studien ej 

kan identifieras av utomstående. 

Enligt nyttjandekravet har vi endast använt våra insamlade uppgifter i denna studie. Vi har 

även informerat undersökningsdeltagarna om detta. 

3.7 Analys av data  
Fejes och Thornberg (2009) beskriver analysen i kvalitativ forskning som en process där 

forskaren systematiskt undersöker sitt material för att komma fram till ett resultat. 
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Utmaningen ligger i att skapa mening ur en stor mängd data och att skilja mellan det som är 

betydelsefullt och inte och att se mönster som är betydelsefulla. Forskaren är ett centralt 

redskap inom den kvalitativa forskningen och därför är resultatet beroende av forskaren när 

det gäller analysarbetet. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att analysteknik är ett verktyg men att den centrala 

analysuppgiften ligger hos forskaren. “Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun har 

sagts vara att beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld” 

(Fejes och Thornberg, 2009, s.170). 

Kvale och Brinkman (2009) skriver också att den vanligaste formen av intervjuanalys 

förmodligen är ad hoc av olika tekniker för att skapa mening. Här använder man ingen 

standardmetod för analysen utan man växlar fritt mellan olika analystekniker. 

Vi använde oss ad hoc av olika metoder när vi gjorde vår analys. Vi valde att göra detta 

eftersom vi då inte behövde binda oss till någon specifik metod utan kunde växla fritt mellan 

olika metoder. Efter att vi genomfört våra intervjuer transkriberade vi dem. Därefter läste vi 

vårt material om och om igen för att försöka se vad intervjupersonerna verkligen sa. Vi gjorde 

en första tolkning och försökte förstå vad det vad var vi läste. Därefter försökte vi skilja ut 

vad som var väsentligt och vad som var oväsentligt. Därefter tematiserade vi våra data. När vi 

hade tematiserat våra data skrev vi vår analys med teman som underrubriker. 

4. Resultat och analys 
Resultaten kommer här att presenteras utifrån intervjuerna med specialpedagoger och lärare. 

Vi har valt att dela in resultatet i fyra olika teman: specialpedagogiskt arbete, organisation och 

inkludering, samarbete och utveckling samt förväntningar. Under varje tema har vi valt att 

presentera yrkesgrupperna var för sig. Vi benämner specialpedagogerna S1-S6 och lärarna 

L1-L9. Varje tema innehåller också analys som kopplas till de teoretiska utgångspunkterna. 

4.1 Specialpedagogiskt arbete 
Samtliga specialpedagoger arbetar med undervisning och en av specialpedagogerna uttrycker 

att hon ägnar närmare 100 procent av sin arbetstid åt att arbeta med eleverna. En av 

specialpedagogerna arbetar halvtid som specialpedagog varav en fjärdedel av den tiden går till 

att arbeta med elever. Den tredje specialpedagogen uppskattar att hon lägger två tredjedelar av 

sin arbetstid åt att arbeta med elever medan två av specialpedagogerna lägger halva sin tid åt 

arbete med elever. En av specialpedagogerna ägnar ungefär en tredjedel av sin arbetstid åt att 

arbeta med eleverna. 

”Jag jobbar allra mest med elever. Så jag skulle tippa två tredjedelar med elever och en tredjedel till 

möte, EHT, elevvård, uppföljningar med föräldrar ungefär” (S2). 

Något vi ser är att samtliga specialpedagoger ägnar en stor del av sin tid åt undervisning. 

Enligt examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) ska specialpedagogen 

främst arbeta med att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete, genomföra 
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pedagogiska utredningar, delta i arbetet med åtgärdsprogram och vara en kvalificerad 

samtalspartner/rådgivare samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet.  

Enligt Abbotts (1988) teorier om jurisdiktion tolkar vi att det är de informella 

arbetsuppgifterna istället för de formella som utförs då specialpedagogerna är inne på 

speciallärarnas territorium. Abbott menar att de informella arbetsuppgifterna uppstår utifrån 

arbetsplatsens behov.  

Samtliga specialpedagoger sitter med i elevhälsoteamet. Utifrån de ärenden som tas upp i 

elevhälsoteamet arbetar alla intervjuade specialpedagoger med någon form av handledning. 

Det kan vara genom klassrumsobservation med uppföljning och handledning för både lärare 

och fritidspersonal.  

Fem av sex specialpedagoger uttycker att de deltar i upprättandet av åtgärdsprogram och 

hälften berättar att de arbetar med pedagogiska utredningar. Samtliga specialpedagoger utför 

olika former av tester med eleverna. En av specialpedagogerna berättar att hon just nu även 

jobbar en hel del med implementering av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Samtliga specialpedagoger utom en medverkar i att organisera och samordna det 

specialpedagogiska stödet fast på olika sätt. På två av skolorna finns det utöver 

specialpedagogen även lärare som arbetar med specialpedagogiskt stöd som organiseras av 

specialpedagogen. 

I vår analys ser vi att specialpedagogerna utgår ifrån det kategoriska perspektivet, det vill säga 

att de samordnar den specialpedagogiska verksamheten och ansvarsfördelningen i samråd 

med bland annat speciallärare och hemmet och att hjälpen relateras direkt till elevens 

svårigheter (Atterström & Persson, 2000). 

På en av skolorna är en stor del av specialpedagogens arbetsuppgifter att organisera de 

flexibla grupperna på skolan och på två andra skolor organiserar specialpedagogerna även 

fortbildning för personalen. Det kan handla om workshops och föreläsningar med mera. 

Samtliga specialpedagoger uttrycker även att föräldrakontakten är viktig och att de lägger 

mycket tid på att det ska fungera. 

”Jag jobbar väldigt mycket med föräldrakontakt. Jag tycker det är a och o för att det ska gå framåt” 

(S2). 

Två av specialpedagogerna berättar att de har mycket kontakt med yttre instanser såsom 

socialtjänsten, utbildningsförvaltningen, BUP, kommunens specialistenhet och kommunens 

läs- och pedagogiska centrum. Kontakten med de yttre instanserna kan exempelvis handla om 

att remittera elever vidare till olika instanser eller att komma åt hemmasittare.  

På frågan om hur specialpedagogerna arbetar förebyggande varierade svaren en del. Svaren 

kunde handla om allt från att se eleverna i korridoren till att utföra tester för att upptäcka 

elever som är svaga. Flera av specialpedagogerna pratade om att fånga upp elever innan det 

går för långt, att se elever i god tid. Någon uttryckte att det kunde handla om att upptäcka 
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elever med mycket frånvaro och att möta upp dem när de väl kommer till skolan och visa att 

de är viktiga. Flera menade också att det förebyggande arbetet handlade om att ta upp elever 

på arbetslagsmöten och på elevhälsoteamsmöten. Mötena kunde handla om allt från 

kränkande behandling till mål och syfte med lektioner. Det förebyggande arbetet kunde också 

handla om att göra anpassningar i klassrummet som gynnar alla elever.  

Enligt Aspelin och Persson (2000) är det relationella perspektivet ett långsiktigt perspektiv 

och där ser vi att de intervjuade specialpedagogerna förebygger i mötet med eleverna och 

miljön för att minimera risken för att elever inte ska nå målen. 

Lärarna beskrev att specialpedagogens uppdrag var att sköta många administrativa uppgifter 

såsom att skriva åtgärdsprogram, göra pedagogiska kartläggningar, göra tester och 

utredningar samt organisera möten. Specialpedagogen gör även klassrumsobservationer, 

stöttar lärare och elever inne på lektioner och är med på klassgenomgångar samt handleder 

personalen.  

När de intervjuade lärarna beskriver specialpedagogens arbetsuppgifter är det mer i linje med 

examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007: 638), det vill säga att arbeta med 

administrativa uppgifter. Specialpedagogerna har, enligt lärarna, jurisdiktion (Abbott, 1988) 

över sitt arbete. 

När det gäller anpassning av material så kom det upp att det fanns ett önskemål om att 

specialpedagogen skulle introducera elever som har egna datorer om hur de ska hantera olika 

program och applikationer. Specialpedagogerna har även en viktig roll i sitt arbete där de 

stödjer elever med särskilda behov och dess skolgång. Det kan vara elever som har både 

kunskapsmässiga och sociala behov. Specialpedagogen har även en bollplanksfunktion:  

“Jag upplever ett dilemma eller ett problem eller en svårighet med en grupp eller med en specifik 

person, oftast en specifik individ. Då kan jag gå och prata med vår specialpedagog om mitt problem och 

så kan hon ge tips på vad jag kan göra eller bara bekräfta det som jag redan gör, få känna, ja men okej 

jag är på rätt spår” (L5).  

Läraren i citatet ovan uttrycker ett tydligt kategoriskt perspektiv (Atterström & Persson, 2000) 

genom att utgå ifrån den enskilda elevens svårigheter.  

En annan viktig roll som specialpedagogen har är att vara en länk, en kontaktperson mellan 

externa instanser och skolan vid behov och sedan är ju specialpedagogen givetvis med i 

skolans elevhälsoteam också. När det gäller specialpedagogens arbetsfördelning så är det 

ganska stor skillnad från skola till skola. På några skolor uppfattar lärarna att 

specialpedagogerna lägger mest tid till administrativa arbetsuppgifter och mindre tid för 

eleverna.  

“Jag tycker att hon är jättemycket med eleverna, hon har ju fullspäckat schema med elever. Jag tror inte 

att hon sitter på sin kammare utan hon jobbar utåt med eleverna antingen i sitt rum eller med mig i 

klassen” (L8). 
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På frågan om hur lärarna arbetar specialpedagogiskt så framkom det att varje lärare försöker 

individanpassa så mycket som möjligt och på många olika sätt. Det kan till exempel vara 

genom att ha specialschema, individundervisa eller genom att anpassa material och uppgifter. 

De flesta lärarna använder även datorer i undervisningen eller andra hjälpmedel såsom 

talböcker. Någon arbetade även mycket med bilder och konkreta föremål. På någon skola var 

det även stort fokus på miljön och att miljön var avskalad. En annan faktor var att låta 

eleverna få ta pauser lite oftare. 

Vi ser att många lärare försöker organisera en inkluderande klassrumsmiljö som ska gynna de 

flesta eleverna där hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar (Lgr11). I vår analys 

framgår det att lärarna utgår från det relationella perspektivet (Aspelin & Persson, 2011) när 

de beskriver sitt undervisningssätt i klassrumsmiljön.  

När det gäller förebyggande arbete så försöker många skolor att så tidigt som möjligt 

säkerställa vad barnet behöver för hjälp både akademiskt och socialt. Detta görs genom olika 

tester samt att få eleverna att känna sig sedda. När det gäller den sociala aspekten så lägger 

många skolor stor vikt vid rastvakter, samtalar mycket med eleverna om hur de mår och hur 

man är en bra kompis.  

“Vi är lyhörda människor här på skolan och man är inte sin diagnos utan man är ett barn som har vissa 

svårigheter” (L8). 

Läraren uttrycker sig utifrån ett kategoriskt perspektiv (Atterström & Persson, 2000) då hon 

utgår ifrån elevens svårigheter men vi förstår att hon har en intention om att ha ett relationellt 

perspektiv genom att säga ”man är inte sin diagnos.” 

När det gäller specialpedagogens kompetens och om den används rätt så är det blandade 

meningar. Några lärare tycker att specialpedagogerna försöker och gör sitt bästa både vad 

gäller att vara i verksamheten och ibland inte. Några tyckte även att specialpedagogen har för 

lite tid för klassrumssituationen. 

Om man utgår ifrån Abbotts (1988) teori om jurisdiktion så ser vi att lärarna har en önskan 

om att specialpedagogerna ska göra anspråk på speciallärarnas arbetsuppgifter, det vill säga 

arbeta mer med eleverna och undervisning. 

4.2 Organisation och inkludering 

Samtliga specialpedagoger berättar att det är ledningen som beslutar om vad deras uppdrag 

ska innefatta men att de har mer eller mindre stora möjligheter att påverka. 

Specialpedagogerna upplever att det är något som växer fram utifrån elevernas behov och 

utifrån skolans övergripande sätt att tänka kring organisationen. 

Abbott (1988) menar att jurisdiktion handlar om en yrkesgrupps rätt att ha kontroll över sina 

arbetsuppgifter. De intervjuade specialpedagogerna upplever sig endast delvis ha kontroll då 

det är ledningen som tar de slutgiltiga besluten.  
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“Lite både och skulle jag vilja säga. Min biträdande rektor ger mig olika uppdrag men sen kan jag alltid 

vara lite flexibel i arbetet med eleverna” (S5). 

På alla skolor finns en intention om att arbeta inkluderande. Det råder dock en stor variation i 

hur långt man kommit i inkluderingsarbetet och hur man faktiskt arbetar i praktiken. På en 

skola har man aktivt arbetat för få en inkluderande skola. Beslutet växte fram ur ett 

inkluderingsprojekt som skolan deltagit i under flera år. 

Specialpedagogerna uttrycker också att inkludering måste ske utifrån elevens behov och inte 

bara för att det är något man har bestämt.  

Nilholm och Göransson (2013) talar om den placeringsorienterade definitionen som handlar 

om att eleven i svårigheter befinner sig i klassrummet, vilket specialpedagogerna ser som ett 

dilemma eftersom inkludering måste upplevas utifrån elevens egna känslor och 

förutsättningar för att vara rådande.    

En specialpedagog uttrycker dilemmat med att arbeta inkluderande med elever som har svårt 

att vistas i större sammanhang. 

”Det är klart att vi alltid måste sikta mot inkludering, så är det ju, det tycker jag är målet. Så ibland 

funkar det att man är med och stöttar klassen, men sedan är det ju en del som befinner sig på en helt 

annan nivå” (S4). 

Specialpedagogen i citatet ovan uttrycker sig utifrån ett kategoriskt perspektiv (Atterström & 

Persson, 2000) genom att hon ser problemet i elevens svårigheter och på så sätt skuldbelägger 

eleven. 

Vad gäller inkludering så ser vi att de olika skolorna angriper inkluderingstanken på olika sätt. 

I enlighet med Nilholm och Göranssons (2013) individorienterade definition så ser vi att 

specialpedagogerna utgår ifrån att det är elevernas situation som styr graden av inkludering 

och det är i linje med det kategoriska perspektivet.  

På många skolor går läraren till specialpedagogen och säger att de behöver hjälp med de här 

eleverna och på nästan alla skolor så är det rektorn som beslutar om vilka arbetsuppgifter 

specialpedagogen ska ha. På någon skola framstod det däremot att lärarna inte hade någon 

möjlighet att påverka specialpedagogens uppgifter eller att man inte känner sig så delaktig i 

den uppgiften. 

Precis som Abbott (1988) beskriver så upplever någon av lärarna en viss maktkamp kring 

jurisdiktion och legitimitet vad gäller påverkan och beslut om specialpedagogens 

arbetsuppgifter eftersom lärarna vet vad de vill ha hjälp med men inte alltid får gehör för det. 

Vad gäller inkluderingsarbete så fanns det däremot många olika tankar kring det och de flesta 

lärarna uttryckte att skolan hade både inkludering och exkludering vad gäller 

specialpedagogens arbete. Många rektorer och även pedagoger vill inkludera i skolan, men 

det finns säkert lika många pedagoger som känner en viss oro inför inkludering.  
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“Många tycker att det är skönt att slippa det här som är lite jobbigt, då är det lättare att man plockar ut 

dem så kan de gå iväg än att man plockar in hjälp och löser det i klassrummet. Det är ju klart att det är. 

Oftast är de barnen kanske lite stökigare och tycker att det är lite jobbigare att sitta still och vänta på sin 

tur och lyssna” (L3). 

I citatet ovan uttrycker sig läraren utifrån ett kategoriskt perspektiv (Atterström & Persson, 

2000) genom att hon säger ”Oftast är de barnen kanske lite stökigare”. Med andra ord ser 

läraren eleven som bärare av problemet. 

En av lärarna berättade att skolans specialpedagog och rektor hade gjort ett aktivt val efter 

sommaren, vilket innebar att specialpedagogen skulle komma till klassrummen och vara med 

under lektionerna.  

På en annan skola kändes det exkluderande arbetet många gånger övervägande och i vissa fall 

var det inte möjligt med inkludering på grund av elevens svårigheter eller på grund av att det 

fanns så många elever som behövde stöd och gick i många olika klasser. 

Ovanstående lärare utgår från den placeringsorienterade definitionen (Nilholm & Göransson, 

2013) då han uttrycker att inkludering i klassrummet inte är möjligt på grund av elevens 

svårigheter. 

Lärarna uttrycker att det finns en ambition hos både rektorerna och specialpedagogerna om att 

inkludera alla elever, men många gånger blir det exkluderande eftersom specialpedagogerna 

plockar ut eleverna. Detta framstår som ett dilemma eftersom lärarna och specialpedagogerna 

upplever inkluderingsarbetet på olika sätt.  

4.3 Samarbete och utveckling 
Samtliga specialpedagoger uttrycker att de har ett gott samarbete med många olika 

yrkeskategorier på skolan. De yrkeskategorier specialpedagogerna har mest samarbete med är 

biträdande rektor och lärarna där man för det mesta samtalar om elever eller samplanerar 

undervisningen. 

Specialpedagogerna har väldigt olika tankar och visioner om vad de skulle vilja utveckla på 

skolan vad gäller den specialpedagogiska verksamheten. En specialpedagog uttryckte att 

skolans form måste förändras. En annan specialpedagog säger sig vilja utveckla hela 

verksamheten mot ett mer specialpedagogiskt fokus. 

”Nu låter det nästan som att man ska önska att spela ut sin egen roll men lite så är det ju för jag känner 

att jag vill sudda ut gränsen mellan pedagogik och specialpedagogiken lite mer. Så jag skulle nog vilja 

mer utveckla tänket, det specialpedagogiska tänket på skolan” (S1). 

Om man skulle sudda ut gränserna mellan pedagogik och specialpedagogik, enligt 

ovanstående citat, så strider det mot Abbotts (1988) teori om jurisdiktion där varje 

yrkeskategori har en väl uttalad arbetsbeskrivning.  

En specialpedagog ser utvecklingen ligga i att ha en mer flexibel verksamhet där 

specialpedagogen kan arbeta utifrån elevernas dagsform. 
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”Jag skulle önska att jag inte var så låst vid den eller den eleven ska komma just den lektionen. Det 

skulle jag vilja utveckla. Att kunna vara mer flexibel utifrån elevernas behov” (S5). 

Specialpedagogen i citatet ovan uttrycker sig utifrån en gemenskapsorienterad definition 

(Nilholm & Göransson, 2013) då hon har en önskan om att delaktighet ska vara möjlig utifrån 

den grad eleven önskar. 

En specialpedagog har en önskan om att ha en socialpedagog på skolan som finns utöver och 

stöttar upp där det behövs.  

Specialpedagogerna uttrycker en vision om en skolform som är mer flexibel med ett mer 

tillåtande klimat för alla elever, en skola där man suddar ut gränserna mellan 

specialpedagogik och pedagogik, en skola där specialpedagogens dörr är öppen för elever som 

har behov av att komma just i stunden samt en skola där det finns fler vuxna som befinner sig 

bland eleverna hela skoldagen.  

Specialpedagogerna intar ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson, 2011) genom dessa 

visioner. I enlighet med tanken om ”en skola för alla” har specialpedagogerna en önskan om 

att ha en skola som är organiserad utifrån att alla är olika. 

Lärarna anser att samarbetet fungerar mycket bra, men ändå inte. Vid diskussioner om stöd 

av elever, antingen inkluderande eller exkluderande, så är det aldrig några problem men när 

det sedan ska ske praktiskt så rinner det många gånger ut i sanden. Samarbetet med 

specialpedagogen upplevs dock många gånger som positivt då lärarna exempelvis efter en 

lektion kan få diskutera olika elever och dess behov samt utvärdera lärarens insatser. 

“Vid samarbete med specialpedagogen frågar jag om råd, man bollar idéer” (L1). 

Lärarna uttrycker en önskan om att kunna vara två i klassrummet hela tiden, ha fler 

specialpedagoger som är tillgängliga och som kan gå ut i klasserna och se hur det vanliga 

arbetet i klassen fortlöper. När specialpedagogen sedan gör sin observation kan hon även vara 

delaktig och hjälpa eleverna istället för att endast askultera och observera. Det finns även ett 

önskemål om att en del elever fick gå ut och arbeta i mindre grupp med specialpedagogen, 

medan någon lärare önskar mer en till en-undervisning. 

Utöver arbetet med eleverna så vore det även bra om de olika specialpedagogerna var mer 

specialiserade, det vill säga att någon hade mer inriktning på läs- och skrivsvårigheter och 

någon annan hade mer inriktning på dyskalkyli. Nu är området som specialpedagogen måste 

hantera så brett, vilket gör det väldigt svårt för specialpedagogen. En annan önskan var att det 

skulle finnas mer utrymme till diskussioner om pedagogik. 

“Det är väl i och för sig hela skolan som skulle behöva prata mer om hur vi gör i klassrummet, om 

inkludering och hur man lägger upp arbetet i klassrummet” (L1). 

Lärarna uttrycker olika åsikter om framtiden, de har både önskemål om exkludering och 

inkludering, (Nilholm & Göransson, 2013) det vill säga att de utgår ifrån både ett kategoriskt 

och ett relationellt perspektiv (Atterström & Persson, 2000; Aspelin & Persson, 2011). 
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Några av lärarna ville även utveckla det specialpedagogiska arbetet mot ett mer specialiserat 

arbete, det vill säga där det finns specialpedagoger som inriktar sig mot olika 

kunskapsområden.  

I linje med Abbotts (1988) teorier har lärarna ovan en önskan om att utveckla 

specialpedagogernas arbete så att de får full jurisdiktion över ett smalare område inom 

specialpedagogiken. Vår reflektion är att vissa lärare har svårt att skilja på speciallärarens och 

specialpedagogens arbetsuppgifter då de vill att specialpedagogen ska vara inriktade på 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller dyskalkyli. 

4.4 Förväntningar 
Flera av specialpedagogerna tror att lärarna förväntar sig att de ska hinna med mer än vad de 

gör i sitt uppdrag. De tror att lärarna vill ha mer stöd till eleverna och mindre handledning. 

Vissa specialpedagoger menar att lärarna förväntar sig att de ska lösa saker omedelbart. Flera 

uttrycker att de tror att lärarna vill att de ska finnas som ett bollplank och lyssna, få coaching 

samt hjälpa till med tekniska hjälpmedel, åtgärdsprogram och föräldrakontakter, att de 

förväntar sig ett gott samarbete, finnas tillgängliga och snabbt kunna hjälpa till, ha förståelse 

för lärarnas situation och att ha föräldrakontakter och vara med på samtal med föräldrar. 

”Att jag ska kunna trolla, hahaha… ibland är det så. Och säkert också, jag vet inte, att jag ska hjälp till 

med mycket mer. Det kan vara allt från att serva med anpassat material till alla olika ändamål och sen 

så ibland så handlar det också om att de tänker att jag ska ha en kuratorsuppgift höll jag på att säga” 

(S4). 

Specialpedagogerna tror att lärarnas förväntningar på dem är att de ska vara en slags ”allt i 

allo” som ska vara behjälpliga hela tiden och med det mesta. Det kan gälla att lösa problem av 

olika slag, handledning, ta fram tekniska hjälpmedel, skriva åtgärdsprogram, 

föräldrakontakter, undervisa elever samt stötta och coacha både lärare och elever.  

Utifrån Abbotts (1988) teorier om jurisdiktion så tror specialpedagogerna att lärarna tycker att 

de ska utföra flera yrkeskategoriers arbete.  

När specialpedagogerna beskriver sina egna förväntningar på lärarna så uttrycker de att de 

förväntar sig att lärarna ska individanpassa mer och möta eleverna på den nivå de befinner 

sig, att de ska ha adekvata ämneskunskaper, hålla tider, planera lektioner, att de ska ta sitt 

ansvar och inte ge upp på en gång och förvänta sig att specialpedagogen ska ta över, att inte se 

eleven som ett problem, att de ska se från ett annat perspektiv, att de ska säga till i tid då 

problem finns, att man öppnar upp dörrarna mer för varandra och att det är gemensamt arbete 

man gör runt eleven. 

“Mina förväntningar på dem i arbetet så där är framförallt att de vågar ta tag i de elever som har 

problem och inte bara ser dem som att det är eleven som äger problemet, att man vill se det som att 

eleverna är i ett problem. Men jag tycker så. Det är liksom så mycket fokus på att ja men han är så och 

han klarar inte det, att man tittar ur ett annat perspektiv” (S1). 
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Specialpedagogerna förväntar sig att lärarna ska tänka mer relationellt (Aspelin & Persson, 

2011), det vill säga att de ska möta eleverna där de befinner sig, att se det som att eleven 

befinner sig i ett problem istället för att eleven äger problemet. 

Lärarna tror att specialpedagogerna förväntar sig att de ska komma och fråga om råd och 

stöd vad gäller elever som behöver särskilt stöd, samt att de ska se alla barn. Lärarna tror 

också att specialpedagogerna förväntar sig att de ska ha koll på tänkbara hjälpmedel och hålla 

sig a jour, samt förbereda och skicka med material som eleven ska arbeta med. Lärarna tror 

även att specialpedagogen förväntar sig att de ska vara mottagliga och intresserade av vilken 

förändring eller hjälp det finns att tillgå. Läraren ska även vara positiv och tycka det är roligt 

att specialpedagogen hjälper till samt att läraren ska arbeta på ett bra sätt i klassrummet för att 

ge en god grund när specialpedagogen är inkopplad. Enligt lärarna är specialpedagogernas 

förväntningar även att lärarna ska kommunicera om vad som händer och sker mellan 

träffarna, det vill säga följa uppdraget, samarbetet. 

“Det är inte dig jag är intresserad av, jag vill prata om hur vi gör det bra för barnet som är här, att man 

vill samarbeta. Lägg undan prestigen” (L1). 

Vad gäller ombytta roller så förväntar sig lärarna att specialpedagogerna ska ge handfasta tips 

och idéer på saker och ting för de elever som behöver extra stöd. Det kan gälla tester eller 

arbetsmaterial. Det ska finnas ett samarbete dem emellan och specialpedagogen ska stötta där 

lärarens kunnande inte räcker till och specialpedagogen ska vara tillgänglig och lägga krutet 

där det behövs som mest. 

“Finnas där men också att man ska kunna utbyta tankar och idéer” (L2). 

Lärarna har höga förväntningar på vad specialpedagogerna ska hinna med i sitt arbete vilket 

även specialpedagogerna uttryckte att de upplevde. Detta innebär i praktiken att de ska utföra 

arbetsuppgifter som inte ingår i deras arbetsbeskrivning vilket, enligt Abbott, (1988) innebär 

att specialpedagogerna gör anspråk på speciallärarnas arbetsuppgifter. Lärarna känner även en 

viss press från specialpedagogen angående sina arbetsuppgifter, det vill säga att de ska 

anpassa sig till specialpedagogens restriktioner vilken kan bli en kamp om vem som ska 

bestämma. 

4.5 Resultatsammanfattning 

Samtliga specialpedagoger ägnar en stor del av sin arbetstid åt eleverna och undervisning. 

Alla sitter även med i elevhälsoteamet, samt handleder lärare och andra yrkesgrupper på 

skolan. Specialpedagogerna på de olika skolorna gör även pedagogiska utredningar, 

åtgärdsprogram och utför olika former av tester. Flertalet av de intervjuade 

specialpedagogerna medverkar även i att organisera det specialpedagogiska stödet på skolan. 

Alla specialpedagogerna uttrycker vikten av att ha en bra föräldrakontakt. Enligt 

specialpedagogerna handlar det förebyggande arbetet om att fånga upp eleverna så tidigt som 

möjligt och se eleverna så att de känner sig viktiga. Lärarna anser att specialpedagogernas 

arbetsuppgifter till stor del handlar om administration, observationer, handledning och 

stöttning i vardagen. De beskriver även att specialpedagogerna stödjer eleverna både 
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kunskapsmässigt och socialt, samt är en viktig länk mellan skolan och externa instanser. När 

det gäller arbetsfördelningen så varierade svaren. Lärarna uppskattade att specialpedagogerna 

ägnade allt ifrån 1 timme om dagen till nästan all sin tid åt eleverna. Lärarna ansåg att det 

förebyggande arbetet bestod av screening, trygghetsenkäter och samtal med eleverna. 

Samtliga lärare poängterade att specialpedagogernas arbete med eleverna var det viktigaste 

och aldrig kunde bli för mycket.  

När det gäller organisation och beslutsfattande om den specialpedagogiska verksamheten så 

har samtliga specialpedagoger möjlighet att påverka, men det är ledningen som bestämmer i 

slutändan. Alla skolor har en vision om att arbeta inkluderande men skolorna har kommit 

olika långt. De flesta specialpedagogerna vill arbeta inkluderande men kan se att det inte alltid 

fungerar i praktiken. En av skolorna har dock kommit längre och där arbetar man nu aktivt 

med en inkluderande skola. Lärarna uttryckte att det är rektorn som beslutar om det 

specialpedagogiska stödet, men de flesta upplevde ändå att de kunde gå till specialpedagogen 

och framföra sina önskemål. Flera av lärarna upplevde att skolorna arbetade exkluderande 

många gånger. Någon uttryckte en oro över att släppa in specialpedagogen i klassrummet och 

någon annan uttryckte en lättnad över att plocka ut stökiga elever men övervägande ville 

arbeta inkluderande.  

Alla specialpedagoger tyckte att samarbetet fungerade mycket bra med övriga 

yrkeskategorier, både vad gäller elevhälsa och undervisning. Specialpedagogerna har en 

önskan om en förändring i form av en mer flexibel skola, andra lokaler och personal i form av 

exempelvis en socialpedagog och en skolvärdinna som kan finnas bland eleverna. Lärarna 

tyckte att samarbetet fungerade bra men att det behövde utvecklas mer. Lärarna upplevde 

även att specialpedagogerna inte räckte till. Många lärare önskar att de kunde vara mer än en 

vuxen i klassrummet, att specialpedagogerna skulle vara mer mobila och att de skulle vara 

mer specialiserade inom olika svårigheter, såsom dyslexi och dyskalkyli.  

Specialpedagogerna tror att lärarna förväntar sig att de ska göra allt ifrån att ge stöd till elever 

till att coacha lärare och föräldrar, samt sköta all administration. Specialpedagogerna i sin tur 

förväntar sig att lärarna ska individanpassa för eleverna och ta sitt eget ansvar vad gäller barn 

i behov av särskilt stöd. Lärarna tror att specialpedagogernas förväntningar på dem är att de 

ska komma och fråga om råd och förbereda både material och eleven inför specialpedagogens 

insatser. Lärarna förväntar sig att specialpedagogen ska ge tips och idéer samt stötta lärarna i 

deras yrkesroll. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Vi kommer här att diskutera vårt resultat i förhållande till syftet och frågeställningarna samt 

relatera resultaten till de teoretiska utgångspunkter och till tidigare forskning. Syftet med 

uppsatsen var att studera hur lärare och specialpedagoger såg på specialpedagogens yrkesroll 
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och funktion i skolan samt att studera vad lärare och specialpedagoger hade för förväntningar 

på specialpedagogiska arbetsinsatser. Syftet ledde fram till följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver specialpedagoger respektive lärare specialpedagogens yrkesroll? 

 Vilka förväntningar har lärare på specialpedagogers arbetsinsatser? 

 Vilka förväntningar har specialpedagoger på lärares arbetsinsatser? 

5.1.1 Specialpedagogiskt arbete 

I vår studie framträdde att specialpedagogernas arbetsuppgifter innefattade enormt många 

olika arbetsområden. Specialpedagogerna beskrev att de ägnade en stor del av sin tid åt 

undervisning, men i enlighet med examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 

2007:638) är specialpedagogens uppgift i första hand att bland annat fungera som en 

rådgivare/samtalspartner, medverka i förebyggande arbete, genomföra pedagogiska 

utredningar och leda utvecklingen av det specialpedagogiska arbetet. Lärarnas beskrivning av 

specialpedagogens arbetsuppgifter stämmer mer överens med examensordningen för 

specialpedagogexamen, då de upplever att specialpedagogerna lägger mycket tid på 

administrativa arbetsuppgifter. Enligt lärarna har specialpedagogerna full jurisdiktion (Abbott, 

1988) över det specialpedagogiska arbetet.  

Både Bladini (2004) och von Ahlefeld Nisser (2009) förespråkar vikten av handledning och 

kvalificerade samtal vilket tar mycket tid i anspråk och det är svårt att hinna med samtliga 

arbetsuppgifter. Att specialpedagogerna har för många arbetsuppgifter vittnar även flera 

tidigare svenska och internationella studier om (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnússon & 

Nilholm, 2015; Berglund, Malmgren, Riddersporre & Sandén, 2007; Byström & Nilsson, 

2003; Lindqvist, 2013; Rosen-Webb, 2011; Cownes, 2005; Takala, Pirtiimaa & Törmänen, 

2009; Agaliotis & Kalyva, 2010).  

Vi kan se att specialpedagogerna även gör speciallärarnas arbetsuppgifter. Enligt Abbotts 

(1988) teorier om jurisdiktion innebär det att specialpedagogerna utför informella 

arbetsuppgifter, det vill säga uppgifter som inte ingår i deras arbetsbeskrivning. Abbot menar 

att de informella arbetsuppgifterna framförhandlas utifrån arbetsplatsen behov. De behov som 

gör sig gällande på skolorna handlar i mångt och mycket om undervisning av elever i behov 

av särskilt stöd. 

Vi ser även att när specialpedagogerna pratar om organisation av det specialpedagogiska 

arbetet uttrycker de sig utifrån ett kategoriskt perspektiv (Atterström & Persson, 2000) genom 

att relatera hjälpen direkt till elevens svårigheter men när de pratar om förebyggande arbete 

ser vi att de har ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson, 2011) då de arbetar långsiktigt 

genom att bland annat kommunicera regelbundet med pedagoger och elever samt att 

uppmärksamma elever som riskerar att inte nå målen. 

Vi anser att skolorna bör ha en tydligare arbetsbeskrivning av specialpedagogens 

arbetsuppgifter, som både specialpedagoger och övrig personal ska ta del av för att tydliggöra 
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specialpedagogens uppdrag. Detta skulle underlätta förståelsen för specialpedagogens roll för 

samtliga yrkeskategorier. 

5.1.2 Organisation och inkludering 

Samtliga specialpedagoger i studien framförde att de kunde påverka sitt uppdrag, men det var 

rektorerna som var beslutsfattare. Flera lärare upplevde att de kunde be specialpedagogen om 

hjälp, men att det var rektorn som tog beslut. Andra lärare upplevde däremot att de inte kunde 

påverka. Dessa lärare upplevde en maktkamp kring jurisdiktion (Abbott, 1988) vad gäller 

beslut om specialpedagogens arbetsuppgifter. 

Enligt specialpedagogerna hade alla skolor som mål att arbeta inkluderande, men det måste 

ske utifrån elevens behov och inte bara utifrån ledningens beslut. Lärarna uppgav att samtliga 

yrkeskategorier vill inkludera men att det många gånger blir exkluderande då 

specialpedagogen ofta arbetar enskilt med eleverna. När specialpedagogerna berättar om hur 

stödet organiseras framkommer det dock att det är elevens svårigheter som styr 

inkluderingsmöjligheterna, i linje med Nilholm och Göranssons (2013) individorienterade 

definition, vilket vi också kan känna igen i det kategoriska perspektivet. I den 

placeringsorienterade definitionen (Nilholm & Göransson, 2013) innebär begreppet 

inkludering att eleven i svårigheter befinner sig i klassrummet. Detta ses som ett dilemma 

enligt specialpedagogerna, eftersom inkludering måste ske utifrån elevens egna tankar och 

upplevelser.  

Även tidigare forskning (Abbott, 2007; York-Barr, 2007) visar på att specialpedagogen 

förväntades arbeta med inkludering men möttes av hinder i form av tidsbrist och ekonomi. I 

Fishers (2011) studie kom man fram till att man bör fokusera på att den inkluderande 

undervisningen utvecklas istället för att fokusera på elevens inlärningssvårigheter.  

Vår reflektion är att inkludering är ett svårt och omfattande begrepp, eftersom man definierar 

olika och att det i slutändan alltid måste vara den enskilda individen som avgör om 

inkludering äger rum. De specialpedagoger och lärare som vi har intervjuat uttrycker alla en 

ambition om inkludering, men i verkligheten har man ännu inte nått ända fram, vilket kan 

bero på både miljö och en viss osäkerhet hos en del pedagoger.   

5.1.3 Samarbete och utveckling 

Specialpedagogerna i vår undersökning uttryckte att de hade ett gott samarbete med övriga 

yrkeskategorier på skolan. Lärarna uttryckte också att det fanns ett bra samarbete i teorin men 

i praktiken blev det ofta inte av att man fullföljde det man hade bestämt. Vad gäller utveckling 

uttryckte specialpedagogerna en önskan om att skapa en öppnare skola där eleverna kan känna 

att de kan få det stöd de behöver utifrån sina förutsättningar. Lärarna uttryckte en önskan om 

att både inkludera och att exkludera elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna utgår 

från ett relationellt perspektiv genom viljan att anpassa undervisningen (Atterström & 

Persson, 2000) medan lärarna utgår från både ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv då 

vi ser att de direktrelaterar till elevens svårigheter samtidigt som de vill anpassa 

undervisningen (Atterström & Persson, 2000; Aspelin & Persson 2011).  
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För att skapa en inkluderande skola måste undervisningen ske utifrån varje elevs 

förutsättningar (Skolverket, 2011; Haug, 1998). För att detta ska kunna ske krävs ett gott 

samarbete mellan de olika yrkeskategorierna på skolan. Även tidigare forskning talar om 

vikten av ett gott samarbete mellan de olika yrkeskategorierna för att möjliggöra en 

inkluderande skola för alla. Göransson (2011) skriver att betydelsefulla faktorer för att elever 

ska kunna lyckas i skolan kräver ett samarbete mellan skola, hem och i relation till samhället. 

Att tid och pengar gör det svårt att få till ett samarbete mellan specialpedagoger och övriga 

yrkeskategorier bekräftas av flera internationella studier (Cownes, 2015; Takala, Pirtiimaa & 

Törmänen, 2009; Szwed, 2007; Cole, 2007; York-Barr, 2007). Vad gäller skolutveckling, 

visar tidigare forskning på att få specialpedagoger arbetar med skolutveckling men det finns 

en önskan om att arbete mer med det. (Persson, 2013; Berglund, Malmgren, Riddersporre & 

Sandén, 2007; Byström & Nilsson, 2003; Lansheim, 2010; Lindqvist, Nilholm, Almqvist & 

Wetso, 2011; Lindqvist & Nilholm, 2013). De internationella studierna vi har läst visar på att 

orsaken till att specialpedagogerna har svårt att driva ett utvecklingsarbete beror på tidsbrist 

(Cole, 2007; Layton, 2005; Szwed, 2007; Tissot, 2013).  

Tolkningen av vår studie är att de intervjuade specialpedagogerna har en mer positiv syn på 

samarbetet än lärarna. Även i jämförelse med de internationella studierna har 

specialpedagogerna en mer positiv syn i vår studie. Medan våra intervjuade specialpedagoger 

upplevde att de inte hade några svårigheter att få till ett samarbete, så visade den 

internationella forskningen att det var svårt att hitta tid. Vad gäller skolutveckling uttrycker 

hälften av de intervjuade specialpedagogerna att de arbetade med skolutveckling genom att 

fortbilda sina kollegor. Lärarna uttycker däremot en önskan om att specialpedagogerna skulle 

ha en mer specialiserad inriktning mot olika svårigheter.  

5.1.4 Förväntningar 

De intervjuade specialpedagogerna tror att lärarna förväntar sig att de ska hinna med mer än 

vad de gör, att de ska vara problemlösare, att de ska arbeta mer med eleverna, att de ska finnas 

som ett bollplank och lyssna och stötta. Specialpedagogerna förväntar sig att lärarna ska möta 

eleverna där de befinner sig, att de ska se möjligheter istället för hinder och att de ska se att 

man gör ett gemensamt arbete kring eleverna. Lärarna tror att specialpedagogerna förväntar 

sig att de ska komma och be om hjälp, vara uppdaterade på de hjälpmedel som finns, vara 

intresserade och mottagliga av specialpedagogens hjälp, att de ska arbeta förebyggande och 

att de ska vara positiva till samarbete. Den förväntan som lärarna har på specialpedagogerna 

är liknande, att de ska ge tips på material, pedagogiska tips, vara tillgängliga och 

samarbetsvilliga. Både specialpedagoger och lärare utgår ifrån ett relationellt perspektiv när 

de talar om förväntningar på den andra yrkesgruppen.  

Abbott (1988) skriver om oliks yrkesgruppers restriktioner och att det kan uppstå en strid om 

vad lärarna tycker att specialpedagogerna ska göra och har möjlighet att hinna med. Lika väl 

som specialpedagogerna känner en viss press så känner lärarna också press utifrån 

specialpedagogernas krav och förväntningar. 
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Vid sökning av tidigare forskning har vi endast lyckats hitta ett fåtal rapporter som handlar 

om lärarers förväntningar på specialpedagogens arbete. Några som har undersökt frågan är 

Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetsos (2011), Lindqvists (2013) och Tissot (2013). I 

dessa studier framkom att majoriteten ansåg att specialpedagogerna skulle ägna sig mer åt 

specialundervisning och mindre åt organisationsutveckling. I den grekiska studien (Agaliotis 

& Kalyva, 2010) framkom däremot att dokumentation och uppföljning av elevers utveckling 

var viktigare än att undervisa elever i behov av särskilt stöd.  

 

Våra reflektioner är att specialpedagogers och lärares förväntningar stämmer bra överens då 

de har liknande syn vad gäller arbetsuppgifter och arbetsfördelning. 

För att återgå till vårt syfte och våra frågeställningar så tycker vi att vi har fått svar på hur 

specialpedagogerna och lärarna ser på specialpedagogens yrkesroll och funktion i skolan. Vi 

har även fått fram deras förväntningar på varandra. 

5.2 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att studera hur specialpedagoger och lärare ser på specialpedagogens 

roll och funktion samt vad de har för förväntningar på varandras arbetsuppgifter. Vi valde att 

ha en kvalitativ forskningsansats på studien där vi intervjuade ett antal specialpedagoger och 

lärare. Vi valde intervju som metod då vi ansåg att det passade för vår studie och våra 

frågeställningar då vi ville få en djupare bild av specialpedagogernas och lärarnas egen syn på 

det efterfrågade. Vi anser att metoden fungerade väl. Intervjuerna löpte väl ut och vi fick svar 

på våra frågeställningar. 

Till hjälp i vårt analysarbete använde vi oss av våra teoretiska utgångspunkter inkludering, 

specialpedagogiska perspektiv samt Abbots teorier om jurisdiktion som analysverktyg. De 

teoretiska utgångspunkterna hjälpte oss att förstå och tolka de intervjuades svar på våra frågor 

och koppla dem till vårt syfte och våra frågeställningar.  

För att få en förförståelse för området valde vi att läsa ett antal svenska och internationella 

forskningsartiklar som alla på något sätt fokuserar specialpedagogens roll och funktion. 

Flertalet av de internationella artiklarna vi har valt är från Storbritannien. Orsaken till det är 

dels att det där har gjorts mycket forskning på området. För att få en bredd valde vi även 

artiklar från Finland, Grekland och Kina som berörde samma frågor. 

Nackdelar med vår studie som vi kan se är att respondenterna hade vetskap om vår utbildning 

och att de därmed riskerade att svara utifrån våra förväntningar. Något som också kan ha 

påverkat respondenternas svar är deras vetskap om att kollegor i efterhand kan läsa sig till vad 

de har sagt. Vi har i möjligaste mån behandlat materialet konfidentiellt samt avidentifierat de 

intervjuade men det finns alltid en risk att igenkänning kan uppstå. En annan nackdel kan ha 

varit vår förförståelse, att vi medvetet eller omedvetet kan ha förväntat oss vissa svar.  Som 

fördel kan vi se att vi är insatta i skolsystemet och i och med den förförståelsen var det lätt för 

oss att ställa relevanta frågor. En annan fördel är att vi har kontakter i skolvärlden och hade på 

så vis relativt lätt att få tag på personer att intervjua. 
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Om vi hade intervjuat fler specialpedagoger och lärare hade vi fått en fylligare studie. Det 

hade även varit intressant att intervjua andra yrkeskategorier inom skolan såsom rektorer, 

speciallärare, elevassistenter, skolpsykologer, kuratorer för att få med deras bild av 

specialpedagogens arbete. 

I vår studie har endast 15 respondenter deltagit. Deltagarna har beskrivit sin bild av hur den 

specialpedagogiska verksamheten ser ut på just deras skolor. Av resultatet kan vi inte 

generalisera till alla specialpedagogers och lärares syn på specialpedagogens roll. Vi kan 

endast säga att resultatet gäller för just de intervjuade specialpedagogerna och lärarna. Dock 

kan man av resultatet dra lärdomar som kan öka förståelsen av yrkesgruppens situation och 

villkor. 

5.3 Slutsatser 
Resultatet av studien visade att det fanns en skillnad i lärarnas och specialpedagogernas syn 

vad gäller specialpedagogernas arbetsuppgifter. Lärarna ansåg att specialpedagogerna ägnade 

en stor del av sin tid åt administrativt arbete medan specialpedagogerna uppgav att deras 

arbetstid till stor del gick åt till undervisning. Både lärarna och specialpedagogerna upplevde 

att de kunde påverka fördelningen av det specialpedagogiska stödet men att det i slutändan 

var ledningen som bestämde. Angående inkludering var de olika yrkeskategorierna inte helt 

överens då de hade olika åsikter om huruvida arbetet var inkluderande eller ej. Vad gäller 

samarbetet uttryckte båda yrkeskategorierna att det fungerade bra men lärarna kunde tänka sig 

ännu mer samarbete. Lärarna och specialpedagogerna var samstämmiga vad gäller deras 

förväntningar på varandra. Vi konstaterar att de båda yrkeskategorierna har en samsyn och 

förståelse för varandras arbetsuppgifter men att den ändå inom vissa områden skiljer sig åt 

såsom fördelning av arbetsuppgifter, tidsåtgång för specialpedagogiska arbetsuppgifter samt 

synen på inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

5.4 Vidare forskning 
Som vidare forskning tycker vi att det vore intressant att intervjua fler yrkeskategorier såsom 

elevassistenter, kuratorer, rektorer, speciallärare och skolpsykologer. Det skulle även vara 

intressant att intervjua fler specialpedagoger och lärare för att få en mer omfattande 

verklighetsbild. I en framtida studie skulle det även vara givande att intervjua elever för att få 

deras syn på det specialpedagogiska arbetet och huruvida de känner sig inkluderade. I 

samband med det skulle man även kunna göra observationer för att se hur samspelet mellan 

specialpedagoger och elever sker. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi studerar Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens Högskola och ska nu under våren 

2015 skriva vårt examensarbete som kommer att handla om specialpedagogens yrkesroll. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur lärare och specialpedagoger ser på 

specialpedagogens yrkesroll och funktion i skolan. 

Med vår intervju så vill vi ta reda på lärares och specialpedagogers uppfattningar om 

specialpedagogernas yrkesroll och deras arbetsuppgifter. Genom att intervjua båda 

yrkeskategorierna kan vi därefter göra jämförelser dem emellan.  

På de skolor som deltar kommer vi att intervjua en specialpedagog och två lärare. Intervjun 

kommer att ta 30-45 minuter och kommer att spelas in.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagande är självklart frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Det inspelade materialet kommer att avidentifieras och sparas i en 

lösenordsskyddad dator. Materialet kommer endast att användas i denna studie.  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Orwald                jod11001@student.mdh.se    

Susanne Tranquilli        lti12001@student.mdh.se 

 

Handledare:  

Gunnlaugur Magnússon  gunnlaugur.magnusson@mdh.se 
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Bilaga 2 

 

Frågor till specialpedagog 

 

1. Vad du har för utbildning? 

 

2. Beskriv ditt specialpedagogiska uppdrag. Vad har du för arbetsuppgifter och hur 

mycket tid lägger du på de olika arbetsuppgifterna? 

 

3. Vem har beslutat vad ditt uppdrag/dina arbetsuppgifter innefattar? Har du varit med 

och påverkat det? Hur ser du på dina påverkansmöjligheter? 

 

4. Hur är det specialpedagogiska arbetet organiserat på din skola? 

Inkludering/exkludering? 

 

5. Hur fungerar det förebyggande arbetet på skolan? Hur stor del av ditt arbete är 

förebyggande åtgärder? 

 

6. Hur ser ditt samarbete ut med övriga yrkeskategorier på skolan?  

 

7. Om du fick utveckla den specialpedagogiska verksamheten på din skola, hur den 

skulle den då se ut?  

 

8. Vilka förväntningar tror du att dina kollegor har på din yrkesroll? 

 

9. Vad har du för förväntningar på dina kollegor? Vad ser du att lärarna kan bidra med ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

10. Vilka möjligheter och utmaningar ser du i ditt uppdrag? 
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Bilaga 3 

 

Frågor till lärare 

 

1. Vad har du för utbildning? Har du någon specialpedagogisk utbildning? Vad har du 

för erfarenheter av specialpedagogiskt arbete? 

 

2. På vilket sätt arbetar du specialpedagogiskt? Vilka dilemman måste du hantera i din 

vardag? Varför tror du att dessa dilemman/problem uppstår? 

 

3. Vad är specialpedagogens uppdrag på din skola? Vad har specialpedagogen för 

arbetsuppgifter? Hur mycket tid tror du att specialpedagogen lägger på de olika 

arbetsuppgifterna? 

 

4. Vem har beslutat vad specialpedagogens arbetsuppgifter innefattar? Har du haft 

möjlighet att påverka det?  

 

5. Hur är det specialpedagogiska arbetet organiserat på din skola? 

Inkludering/exkludering?  

 

6. Hur fungerar det förebyggande arbetet på skolan?  

 

7. Hur ser ditt samarbete med specialpedagogen ut kring elever i behov av särskilt stöd? 

Är det något du tycker behöver utvecklas? 

  

8. Om du fick utveckla den specialpedagogiska verksamheten på din skola, hur skulle 

den då se ut? Anser du att det finns behov av andra specialpedagogiska uppdrag än de 

som utförs idag? 

 

9. Vilka förväntningar tror du att specialpedagogen har på dig? 

 

10. Vad har du för förväntningar på specialpedagogen?  

 

11. Tycker du att specialpedagogens kompetens används på rätt sätt? 

 


