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förväntningar på specialpedagogrollen i skolan 

Sammanfattning med nyckelord  

Syftet med studien är att studera vilka skillnader och likheter som finns i förväntningarna på 

specialpedagogrollen i skolan hos elva grundskollärare som är verksamma på sju grundskolor i 

årskurserna 6-9. En historisk tillbakablick ges från speciallärar- till specialpedagogutbildning som 

även inkluderar styrdokument samt olika perspektiv på specialpedagogik. Även synen på 

specialpedagogrollen i och utanför Sverige tas upp.  För att genomföra studien har ett kvalitativt 

perspektiv använts med semistrukturerade intervjuer som metod. Fokus för undersökningen har 

varit att undersöka vilka förväntningar grundskollärarna upplever att de har på 

specialpedagogrollen i skolan och hur lärarna anser att dessa förväntningar infrias samt vilka 

arbetsuppgifter grundskollärana anser vara viktigast att specialpedagogen utför och hur lärarna 

uppfattar dessa. Ytterligare ett fokusområde har varit vad grundskollärarna anser vara skillnaden 

mellan rollen som specialpedagog och speciallärare i skolan.  

Resultatet har analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. För att få en djupare tolkning har resultatet även analyserats utifrån studiens 

teoretiska referensram som utgörs av Abbotts (1988) teorier om hur olika yrkesgrupper 

kontrollerar kunskap samt om begreppet ”work place assimilation” som innebär att olika 

personalkategorier utför olika arbetsuppgifter som inte hör till den formella ”jurisdiktionen” som 

hör till en speciell profession. Resultatet visar att synen på specialpedagogrollen inte är entydig. 

Några slutsatser som kan dras av studien är att grundskollärarna hade delvis olika förväntningar 

på specialpedagogrollen, en negativ och en positiv förväntan var två av de teman som framkom. 

Den negativa förväntan var mer vanligt förekommande än den positiva i lärarnas beskrivningar 

och handlade om vikten av att ha mer konkret assistans i eller utanför klassrummet än vad  

specialpedagogrollen innebar. 

Nyckelord: grundskollärares förväntningar på specialpedagogrollen, speciallärare, 

arbetsuppgifter, grundskola, ”work place assimilation”, fenomenografi     
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1. Bakgrund  

1.1 Inledning 

Med en bakgrund som grundskollärare var det från början obekant för mig vad rollen som 

specialpedagog egentligen innebar. Det verkade som att förväntningarna på just 

specialpedagogrollen skiljde sig betydligt mer åt än förväntningarna på andra yrkesroller i skolan. 

Valet föll då på att skriva om förväntningarna på specialpedagogrollen för att försöka 

uppmärksamma skillnader och likheter i dessa förväntningar hos några grundskollärare inom 

grundskolans senare del. Anledningen till valet att intervjua just grundskollärare var att de utgör 

en stor yrekesgrupp inom grundskolan som i sin tur är en av Sveriges största arbetsplatser. Under 

sin skoltid beräknas nästan hälften av de elever som går i grundskolan få någon form av särskilt 

stöd (Giota & Lundberg, 2007). En utgångspunkt var också att grundskollärarna borde vara en 

yrkesgrupp som hade åsikter om specialpedagogens profession eftersom grundskollärare ofta får 

stöd av specialpedagoger i sitt arbete.  

Specialpedagogyrket kan anses vara ett yrke som delvis fortfarande håller på att etablera sin 

profession i skolan trots att den första utbildningen till specialpedagog startade redan 1990 

(Bladini, 2004). 2011 gav regeringen i uppdrag av Högskoleverket att utreda om 

specialpedagogutbildningen skulle vara kvar efter det att speciallärarutbildningen återinfördes 

2008. Högskoleverket kom fram till att båda utbildningarna i stor utsträckning överlappade 

varandra. Av den anledningen föreslog Högskoleverket därför att enbart behålla 

speciallärarutbildningen. I förslaget ingick att speciallärarprogrammet istället skulle ha en 

inriktning som skulle heta specialpedagogiskt arbete. Regeringen valde dock att även 

fortsättningsvis behålla specialpedagogprogrammet som ett eget program bland annat med 

motiveringen att det tycktes finnas ett stort behov av både speciallärare och specialpedagoger 

samt att söktrycket till båda utbildningarna var stort (Cervin, 2013).  

I denna studie används termen specialpedagog för en pedagog som inte nödvändigtvis även måste 

ha en grundskollärarexamen men som har en specialpedagogexamen. Med grundskollärare avses 

lärare som har en utbildning med inriktning mot grundskolans senare del som inkluderar år 6-9 i 

de ämnen som lärarna undervisar i. Med folkskollärare avses lärare med folkskollärarutbildning. 

Med speciallärare avses här lärare som avlagt examen i specialpedagogik fram till 1990 men även 
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de grundskollärare som studerat på speciallärarutbildningen som startade 2008. Utbildningarna 

till specialpedagog och speciallärare liknar varandra såväl som yrkesrollerna som specialpedagog 

och speciallärare. De skillnader som finns innebär i korthet att speciallärare inom grundskolan i 

större utsträckning arbetar på individnivå direkt med elever och i grundskolans senare årskurser 

ofta med fokus på matematik eller svenska.  

Som beskrivet i inledningen kan det skönjas en komplexitet när det gäller yrkesrollerna 

specialpedagog och speciallärare i skolan, både generellt och specifikt. Syftet med denna studie 

är att undersöka förväntningarna på specialpedagogrollen för att försöka kartlägga skillnader och 

likheter i dessa förväntningar hos några respondenter som alla tillhör samma yrkesgrupp, 

grundskollärare inom grundskolans senare del. Detta kan vara av intresse både för 

grundskollärare och för specialpedagoger men även för andra yrkesgrupper inom grundskolan.  

1.2 Styrdokument  

Det finns flera styrdokument som reglerar verksamheten i skolan varav några är mer intressanta 

för yrkesrollen som specialpedagog då de behandlar barn i behov av särskilt stöd. Ett 

grundläggande internationellt dokument är FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF 

Sverige, 2009) som innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Konventionen om 

barnets rättigheter trädde i kraft 1990. Endast tre stater; Somalia, Sydsudan och USA har inte 

skrivit under konventionen, 194 stater i världen har dock skrivit under. Konventionen om barns 

rättigheter är ett rättsligt bindande avtal som vill säkerställa att ett barn ses som en person med 

egna rättigheter. Sverige är ett av de länder som har ratificerat denna konvention vilket i 

praktiken innebär att Sverige ska följa det som står där. Konventionen är dock ingen svensk lag 

trots att den är juridiskt bindande för Sverige (UNICEF Sverige, 2009). Fyra grundläggande 

principer finns som konventionen hävdar alltid ska tas med i beaktande när det gäller barn. De 

handlar om att alla barn har både lika värde och lika rättigheter. Vid beslut som rör barn ska 

hänsyn alltid tas till vad som är bäst för barnet. Liv och utveckling är något som alla barn har rätt 

till. Alla barn ska även ha rätt att säga sin mening och att den ska bli respekterad. Artikel 28 är 

särskilt intressant då den påtalar varje barns rätt till utbildning (UNICEF Sverige, 2009).  

Det finns också en deklaration som antogs år 1990 som kallas Jomtiendeklarationen. Den antogs 

vid The World Conference on Education for All i Jomtien i Thailand (UNESCO, 1990). Persson 



3 
 

(2001) menar att de länder som undertecknade deklarationen tog ställning för en inkluderande 

skola som inte skulle exkludera någon på grund av ett funktionshinder. Det var första gången som 

ett så stort ansvar för att skapa en skola för alla skrevs ned i en gemensam deklaration (Persson, 

2001). Konferensen blev början på det initiativ som kom att kallas ”Education for All” som på 

svenska kallas för ”En skola för alla”. Jomtiendeklarationen blev på så vis det första steget mot 

det globala målet att den som har ett funktionshinder inte skulle exkluderas från 

utbildningssystemet (Persson, 2001). I den deklaration menar Tideman (2000) att det blir tydligt 

att de skillnader som fanns mellan specialundervisning och normal undervisning blir mindre.  

 

År 2000 vid World Education Forum i Dakar visade det sig att utsatta grupper fortfarande stod 

utanför utbildningssystemet (World Education Forum, 2000). Anledningen ansågs enligt Persson 

(2007) vara ineffektivt använda resurser och en otillräcklig politisk vilja.  Konferensen blev en 

början för ”The Inclusive Education Initiative”, den andra världsomfattande rörelsen. Målet med 

den rörelsen var att utforma utbildningssystem som inte var exkluderande utan som istället 

verkligen möjliggjorde en grundläggande utbildning för alla, en inklusiv skola (Persson, 2007).  

Därefter kom ett annat internationellt styrdokument som kallas för Salamancadeklarationen. En 

deklaration är en överenskommelse som kan antas vid en konferens eller ett möte. Deklarationen 

innehåller en viss åsikt i en specifik fråga. Salamancadeklarationen antogs 1994 i Salamanca i 

Spanien på konferensen The World Conference on Special Needs Education. Själva grundtanken 

i dokumentet är att barn i behov av särskilt stöd, annat än i undantagsfall, ska få sin undervisning 

i en närliggande ordinarie skola i en ordinarie klass och att barnen där ska få allt det extra stöd 

som är nödvändigt för en effektiv undervisning (Svenska Unescorådet, 2006). I och med 

Salamancadeklarationen kom begreppet inkludering till Sverige. I Salamancadeklarationen 

fastställdes ett alternativ till begreppet integrering, nämligen inkludering. Det innebar att det 

synsätt som borde råda var att skolan skulle anpassas för att passa alla elever (Persson, 2001). 

Nilholm (2006) anser att inkludering är när helheten anpassas efter delarna medan integrering är 

när delarna anpassas i en helhet som inte är helt anpassad efter de olika delarnas karaktär. 

Nilholm och Göransson (2013) pekar på vad som kan karaktärisera en inkluderande skola. De 

menar att olikheter ska ses som berikande och påtalar även vikten av att minska skillnaden mellan 

två utbildningssystem, ett för elever som anses vara avvikande och ett för elever som anses vara 

normala elever. Vad gäller inkludering och avvikelse finns enligt Skidmore (2004) två diskurser, 
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en inkluderingsdiskurs och en avvikelsediskurs. I inkluderingsdiskursen anser man att alla elever 

har potential att lära sig och i avvikelsediskursen menar man att inlärningssvårigheter beror på en 

oförmåga hos eleven (Skidmore, 2004). En viktig utgångspunkt som skiljer dessa båda diskurser 

åt är diskursernas teori om svårigheten i lärandet. I avvikelsediskursen anses orsaken till 

svårigheten bero på individens brister. I inkluderingsdiskursen däremot tas även hänsyn till 

brister i lärares förhållningssätt såväl som till brister i undervisningen (Skidmore, 2004).  

Även på nationell nivå finns viktiga styrdokument som Skollagen (SFS, 2010:800). Där märks 

också inkluderingstanken och behovet av specialpedagogiskt stöd. Vad gäller särskilt stöd står 

bland annat att det får ersätta ordinarie undervisning eller vara ett komplement till den. I 

Skollagen (SFS, 2010:800) framgår också att det i Elevhälsan ska finnas tillgång till personal som 

har kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Vad gäller barnens 

och elevernas lärande och personliga utveckling säger Skollagen (SFS, 2010:800) även att de 

elever som på grund av en funktionsnedsättning inte kan nå olika kunskapskrav ska få stöd för att 

så långt det är möjligt motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Däremot står 

ingenstans i Skollagen (SFS, 2010:800) att det måste vara personal med någon särskild utbildning 

som varken är ansvarig för eller genomför det särskilda stödet. I Skollagen (SFS, 2010:800) 

nämns heller inte någon specialpedagogisk befattning som motsvarar de mål som finns i 

examensordningarna för specialpedagog- och för speciallärarexamen (Göransson, Lindqvist, 

Klang, Magnusson & Nilholm, 2015).  

Ytterligare ett styrdokument på nationell nivå är Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011). I Läroplanen står att skolan ska ta hänsyn till det faktum att 

alla elever har olika behov och förutsättningar och att skolan därför har ett speciellt ansvar för de 

elever som har svårigheter att nå de mål som finns med utbildningen. Där framkommer även att 

alla som arbetar i skolan både ska se behov av stöd och ge stöd till de elever som har behov av 

särskilt stöd.  

Ett annat styrdokument är Skolverkets Allmänna råd med kommentarer som finns från 2014, en 

skriftserie som handlar om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i 

skolan. De råd som tas upp där är baserade på de bestämmelser som finns i Skollagen (SFS, 

2010:800). Råden handlar om hur skolans personal kan arbeta med det stöd som extra 

anpassningar innebär inom ramarna för den ordinarie undervisningen, åtgärdsprogram och 
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särskilt stöd. Skolverket tar i den skriften upp två former av stödinsatser som de kallar för extra 

anpassningar och särskilt stöd. Innan några individinriktade stödinsatser sätts in är det viktigt att 

skolan har undersökt hur organisationen ser ut omkring eleven. Det skulle kunna göras genom att 

undersöka hur elevens lärmiljöer är organiserade, hur resursfördelningen har gått till väga, vilka 

pedagogiska metoder som tillämpas såväl som hur elevgruppen fungerar (Skolverket, 2014).  

Skolverket påtalar även att Elevhälsan ofta är viktig för arbetet med utredningar. En utredning 

som visar att elev är i behov av särskilt stöd ska också ska leda fram till att eleven får det stödet. 

Om en elev får särskilt stöd ska det stå i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Åtgärdsprogram 

är vanligt förekommande i grundskolan då hela 14 procent av eleverna hade ett åtgärdsprogram 

under läsåret 2013/2014 (Skolverket, 2013). En utredning av en elevs behov av särskilt stöd ska i 

de allra flesta fall ske i samråd med Elevhälsan eller delar av Elevhälsan. Skolverket (2014) 

menar att det då oftast är nödvändigt att samråda med den som har specialpedagogisk kompetens 

i Elevhälsan. Skolverket (2014) skriver vidare om vikten av att ta till vara den kompetens som 

finns inom Elevhälsan. I specialpedagogens yrkesroll ingår att utgöra ett stöd för lärarna och att 

delta i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder i de olika lärmiljöer som finns i 

verksamheten. Även i Skollagen (SFS, 2010:800) understryks att det är viktigt att elevernas 

behov av specialpedagogiska insatser blir tillgodosedda. Det ska ske genom att personal som har 

en sådan kompetens ska finnas.  

1.3 Tidigare forskning  

1.3.1 Från speciallärarutbildning till specialpedagogutbildning 

För att få en bakgrund till dagens specialpedagogutbildning, som i sin tur utgör grunden för rollen 

som specialpedagog, är det klargörande med en historisk tillbakablick. Redan i början av 1960-

talet kom en ettårig utbildning till speciallärare. Utbildningens syfte var att de lärare som gått 

utbildningen skulle kunna undervisa elever som var handikappade, hämmade i sin utveckling 

eller svåra att fostra (Bladini, 1990). Det var både större krav på lärarna och ett ökat behov av 

lärare inom specialundervisning under -50 och -60 talet som ledde till att den nya utbildningen 

startade 1962. Utbildningen hade tre inriktningar, lärare i särskolans förskola och särskolans 

träningsklasser, hörsel- och talpedagoger samt lärare som skulle arbeta i grundskola eller särskola 

i cp-klasser, synklasser, särklasser, hjälpklasser, observationsklasser eller läsklasser. I 

utbildningen sågs svårigheter som något som i första hand kopplades till individuella egenskaper. 
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Utbildningen hade sitt fokus på funktionsnedsättningar, diagnoser och metoder för undervisning 

men även att undersöka vad skolan kunde göra för att hjälpa barnen att återanpassas i samhället 

(Vernersson, 2007).  

Ett förslag till ny speciallärarutbildning kom 1986 i (Specialpedagogik i skola och 

lärarutbildning, Ds U 1986:13). Det förslaget visade att specialpedagogerna skulle kunna arbeta 

även med rådgivning och handledning av andra lärare. 1989 lades speciallärarutbildningen ned 

och 1990 startade istället specialpedagogutbildningen. Den utbildningen hade enligt Vernersson, 

(2002) en mer vetenskaplig koppling. Hon menar att specialpedagoger inte huvudsakligen har en 

undervisande roll inom ramarna för sitt yrke. Deras yrkesroll har från början bestått av några 

huvudteman som enligt Vernersson (2002) är förutom undervisande, också konsultativa och 

handledande. Tanken med den utbildningen var att specialpedagogerna skulle kunna verka både 

inom förskola, grundskola och gymnasieskola.  En skillnad mot den tidigare 

speciallärarutbildningen var att specialpedagogerna nu skulle arbeta på tre olika nivåer, 

organisations-grupp- och individnivå. Utbildningen skulle innebära 40 – 60 poäng. 

Specialpedagogerna skulle även ha kompetens att handleda lärare såväl som att bedriva 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Tidigare hade speciallärarna framför allt arbetat med enskilda 

elever. Utbildningen hade fyra olika inriktningar, en inriktning mot komplicerad 

inlärningssituation, en mot hörselskada, en mot synhandikapp och en inriktning mot 

utvecklingsstörning (Bladini, 2004).  

1999 kom sedan ett förslag som innehöll ett nytt specialpedagogiskt program (SOU 1999:63).  I 

förslaget lyftes problemet att specialpedagoger ditintills ofta haft ansvar för de elever som ansetts 

ha varit i behov av särskilt stöd. I förslaget infördes begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” 

som skulle vara kärnan i specialpedagogprogrammet. Här avsågs de barn vars behov inte täcktes 

av den ordinarie verksamheten. I det nya förslaget skulle utbildningen även förbereda för en 

handledande roll. Begreppet handledning klargjordes dock inte närmare (Bladini, 2004). I det nya 

förslaget skulle specialpedagogerna även arbeta närmare skolledningen. En arbetsuppgift för 

specialpedagogerna skulle också vara att arbeta med de hinder som kunde finnas i de olika 

lärmiljöerna som i sin tur skulle kunna leda till att elever fick olika typer av svårigheter. Enligt 

Bladini (2004) var det WHO:s relativa handikappdefinition som låg till grund för förslaget. I den 

definitionen sågs ett handikapp som en relation mellan en persons omgivning och personens 
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skada. Begreppet handikapp beskrevs med orden handikapp, funktionshinder och skada där 

skadan tillhörde individen. Funktionshindret var något som var orsakat av skadan och 

handikappet var de konsekvenser personen i fråga fick i sitt vardagliga liv. Enligt denna 

definition var grunden för ett handikapp en skada eller en funktionsstörning. En konsekvens av en 

skada eller av ett funktionshinder var dock inte alltid ett handikapp (Söder, 1982). Senare har 

dessa begrepp reviderats och ersatts av hälsa, funktionshinder och funktion. Bladini (2004) menar 

att WHO:s handikappdefinition är viktig för hela det specialpedagogiska fältet.  

Åman (2006) fokuserar i sin avhandling på pedagoger inom barn-och ungdomshabiliteringen och 

menar att den påbyggnadsutbildning i specialpedagogik som då var aktuell i första hand var 

inriktad mot skolan. Hon anser att utbildningen syftade till att skapa en yrkesroll som skiljde sig 

från speciallärarnas i de skolformer som fanns under 1900-talet. Åman (2006) beskriver ett 

paradigmskifte när specialpedagogerna skulle vara med och leda ett arbete för en skola för alla 

och lyfter frågan om utbildningen verkligen motsvarade det behov av kompetens som fanns hos 

pedagoger som skulle arbeta i tvärprofessionella team, samverka med familjer och barn samt 

arbeta med tidig intervention. Kompetensen hos pedagogerna i studien var i mindre utsträckning 

knuten till en profession som fås via en utbildning än till verksamheten och pedagogernas 

kunskaper var snarare knutna till reflektion, lärande och praxis (Åman, 2006).  

I budgetpropositionen från 2007 framkom att det fanns ett behov av att återinföra 

speciallärarutbildningen (Utbildnings- och Kulturdepartementet, 2006) eftersom kunskapen om 

olika former av stöd för barn i behov av särskilt stöd inte var tillräcklig. 2008 startade så den nya 

speciallärarutbildningen.   

Malmgren Hansen (2002) tar i sin studie upp hur det egentligen gick när specialpedagogerna 

sedan kom ut i skolorna som en ny yrkeskategori. I studien ingår tretton specialpedagoger från 

1991 när de startade sin utbildning och sex år framåt. Studien visar att det i specialpedagogernas 

utbildning ingick att de skulle komma ut i skolorna och verka för en förändring, något som visade 

sig vara svårt. Specialpedagogerna upplevde även att deras utbildning hade haft fokus på 

handledning men det var först efter att ha arbetat som specialpedagog i några år som de lyckats 

implementera sina kunskaper i de verksamheter där de arbetade. I praktiken visade det sig att 

specialpedagogerna hade svårt att få delta i arbetet med att förändra den specialpedagogiska 

verksamheten på de skolor där de arbetade och även verksamhetens resurser. Specialpedagogerna 



8 
 

själva lyfte dock inte särskilt varken bristen på inflytande över resurserna eller inriktningen av 

den specialpedagogiska verksamheten som ett direkt problem. Studien visade även att 

specialpedagogerna inte på ett tydligt vis kunde vara med och bestämma på sin arbetsplats varken 

formellt eller informellt. Det var istället lärarna som bestämde över hur den specialpedagogiska 

verksamheten sköttes på skolan eftersom det var lärarna som formulerade elevernas behov 

(Malmgren Hansen, 2002). I studien framkom även att de skolor där specialpedagogerna arbetade 

många gånger förväntade sig att specialpedagogen skulle arbeta som speciallärare (Malmgren 

Hansen, 2002).   

1.3.2 Olika perspektiv på specialpedagogik  

Vad som är specialpedagogik är inte så enkelt att definiera menar Persson (2001). Han menar att 

specialpedagogik är det som träder in när traditionell pedagogik inte anses tillräcklig och att 

specialpedagogik är en del av det pedagogiska fältet. Däremot kan man definiera skillnaderna 

mellan de olika disciplinerna. Enligt Persson (2001) har själva begreppet specialpedagogik inte 

existerat så länge även om det som är typiskt för specialpedagogik länge har använts inom 

pedagogiken som exempelvis specialundervisning, individualisering och differentiering. 

Enligt Bladini (2004) förändrades synen på specialpedagogisk verksamhet till ett miljörelaterat 

perspektiv från ett individrelaterat perspektiv i och med att speciallärarutbildningen lades ner och 

specialpedagogutbildningen startade. Hon menar att rollen som specialpedagog befinner sig i en 

professionaliseringsprocess och att det i den processen behövs mer forskning. Att etablera 

specialpedagogyrket i en verksamhet som redan finns får också konsekvenser för andra yrken 

inom skolan menar Bladini (2004).  

Från och med 1960-talet och framåt finns specialpedagogisk forskning som ett eget 

forskningsområde i Sverige.  Forskningen på specialpedagogisk verksamhet går att dela upp i två 

kategorier utifrån vilket perspektiv som är forskningens utgångspunkt. Bladini (2004) kallar dem 

för individperspektivet och det miljörelaterade perspektivet där individperspektivet utgår från den 

enskilda individen och det miljörelaterade perspektivet utgår från samhället runt individen. 

Individperspektivet hittar förklaringar till en individs problem hos individen själv. 

Individperspektivet grundar sig på ett medicinskt, kategoriskt, psykologiskt eller kompensatoriskt 

perspektiv. Det miljörelaterade perspektivet betraktar svårigheter som ett samband mellan 

omgivningens krav och den enskilde individens förutsättningar. Synsättet baseras på ett 
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relationellt, utvecklingsekologiskt eller sociologiskt perspektiv. I det miljörelaterade perspektivet 

används begreppet elever i svårigheter. Lösningar på svårigheter ses som långsiktiga och 

allomfattande (Bladini, 2004).  Det miljörelaterade perspektivet på specialpedagogisk forskning 

kan nu anses existera parallellt med individperspektivet (Emanuelsson, 2000). Persson (1998) 

påtalar att tidsaspekten är viktig i det relationella perspektivet. Då handlar det om att en hel skola 

bör granskas och lösningarna bör också vara långsiktiga och inkludera samtliga lärare.  

Även Asp Onsjö (2006) menar att både specialpedagogisk forskning och specialpedagogisk 

verksamhet grundar sig på två olika sätt att se på specialpedagogik. I det ena synsättet anses 

avvikelse främst finnas på individnivå vilket innebär att åtgärderna i första hand är inriktade på 

att bota en elevs svårigheter. Det andra synsättet som har blivit mer utbrett under de senaste 50 

åren har sin grund i tanken om en skola för alla där de svårigheter som elever har anses komma 

från mötet mellan eleverna och omgivningen.  

Nilholm (2003) däremot kritiserar både individ- och miljöperspektivet för att de båda i alltför stor 

utsträckning fokuserar på endast en aspekt. Han förespråkar därför ett dilemmaperspektiv på 

forskning inom det specialpedagogiska fältet. Det perspektivet lyfter de dilemman som alla 

utbildningssystem måste handskas med. Ett utbildningssystem ska se till att alla elever har 

ungefär samma färdigheter och kunskaper men utbildningssystemet ska även anpassas till att alla 

elever är olika. Enligt Nilholm (2003) är det helt enkelt inte möjligt att påvisa en lösning på de 

problem som specialpedagogisk verksamhet arbetar med.  

1.3.3 Det specialpedagogiska uppdraget  

Ett annat styrdokument för specialpedagoger är examensordningen för utbildningen till 

specialpedagog. Det är också det enda styrdokument som specifikt nämner specialpedagoger. En 

examensordning är en beskrivning av vad som ingår för att kunna få en examen i ett speciellt 

yrke. Specialpedagogutbildningen har totalt haft tre examensordningar från 1990, 2007 samt den 

senaste examensordningen från 2011 (SFS 2011:688). Samma år kom en ny examensordning 

även för speciallärarexamen. De liknar dock examensordningarna från 2007 mycket enligt 

Göransson et al. (2015). En skillnad är införandet av fyra nya specialiseringar i 

speciallärarprogrammet nämligen utvecklingsstörning, grav språkstörning, synskada samt dövhet 

eller hörselskada. Skillnaderna är inte så stora mellan de båda examenordningarna. De skillnader 

som finns innebär dock att examensordningen för speciallärare visar på en förståelse av orsaken 
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till skolsvårigheters uppkomst som är mer individinriktad än vad specialpedagogexamen gör 

(Göransson et al., 2015).  

I examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:688) finns flera olika mål som handlar om 

kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. 

Målen som rör kunskap och förståelse handlar om att visa förståelse för områdets vetenskapliga 

grund och kunskap om betydelsen för yrkesutövningen av sambandet mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Det handlar också om att kunna uppvisa fördjupade kunskaper inom fältet 

specialpedagogik. Vad gäller färdigheter och förmågor, ska studenten behärska förbyggande 

arbete och arbete med att eliminera hinder i olika lärmiljöer. Studenten ska också behärska 

pedagogiska utredningar och analysera problem på organisations-, grupp-, och individnivå. 

Studenten ska dessutom kunna genomföra åtgärdsprogram, utveckla lärmiljöerna och stödja 

elever. Ytterligare något som studenten ska kunna är att vara en kvalificerad samtalspartner och 

ge råd i pedagogiska frågor. Att kunna genomföra utvärdering och uppföljning nämns också i 

examensordningen såväl som att leda det pedagogiska arbetets utveckling. Till 

värderingsförmåga och förhållningssätt hör att studenten ska uppvisa både en empatisk förmåga 

och självkännedom. Studenten ska även kunna göra bedömningar inom specialpedagogik ur olika 

aspekter men särskilt de mänskliga rättigheterna. Studenten ska också kunna urskilja etiska 

aspekter på sitt eget utvecklings- och forskningsarbete. Dessutom ska studenten kunna visa på en 

insikt om samverkan med andra yrkesgrupper. Slutligen ska studenten också kunna visa på en 

förmåga att identifiera sitt eget behov av att kontinuerligt utveckla sin kompetens (SFS 

2011:688).  

Rollen som specialpedagog har förändrats från det att utbildningen startade fram till den senaste 

examensordningen skrevs. Att fungera som handledare fanns dock med redan från början. I den 

senaste examensordningen märks även att specialpedagogrollen har ett ansvar för skolans 

lärmiljö och pedagogik. Att leda skolutveckling är en ny uppgift i specialpedagogrollen. Det 

arbetet verkar dock inte vara ett arbete som yrkesroller som liknar specialpedagog har lyckats 

hävda särskilt framgångsrikt i vissa andra länder (Abbott, 2007; Cole, 2005; Oldham & Radford, 

2011; Szwed, 2007b).  Forskarna menar att i England och Nordirland visar det sig att just 

skolutvecklingsarbete är ett område där SENCOs inte lyckats etablera sin roll. SENCO står för 

”Special Educational Needs Coordinator”.  Lindqvist (2013) märkte detsamma i Sverige.  
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Von Ahlefeldt Nisser (2009) menar att det är nödvändigt att det finns en yrkesroll som utmanar 

uppfattningen om ett problemfokuserat och ett individualistiskt perspektiv i skolan såväl som i 

andra pedagogiska verksamheter. För att yrkesrollen som specialpedagog ska börja efterfrågas 

behöver den dock bli synlig hos andra yrkesgrupper, hos skolledning och hos föräldrar menar 

hon. För att lyckas med det krävs bland annat en organisation som gör det möjligt genom att 

skapa tillfälle till samtal på organisations- grupp- och individnivå och som också kan verka för att 

de olika nivåerna samordnas. Von Ahlefeldt Nisser (2009) menar att den specialpedagogiska 

yrkesrollen ska utmana föreställningar som hon inte anser vara nog genomtänkta utan 

vanemässiga hos både pedagoger, skolledare och andra yrkesgrupper men även hos politiker. 

Enligt von Ahlefeldt Nisser (2009) ska specialpedagoger därför inte ha någon 

specialundervisande funktion i vanlig mening utan istället verka via professionella samtal. 

1.3.4 Pedagogers syn på specialpedagogrollen  

Trots de styrdokument som ligger till grund för rollen som specialpedagog utgör de ingen garanti 

för att lärare i praktiken uppfattar rollen som den är tänkt att fungera. Ahlberg (1999) menar att 

lärarnas förväntningar i skolan inte alltid stämmer överens med den kompetens som ingår i 

specialpedagogrollen och att det därför inte är konstigt om det ibland leder till motsättningar.  

Persson (2001) hävdar till och med att det krävs mod och integritet att som specialpedagog 

faktiskt arbeta så som examensordningen för specialpedagoger avser. I Malmgren Hansens 

(2002) studie framkom stundtals en bild av lärarnas förväntningar på specialpedagogrollen som 

orealistiskt höga. Dessutom uppstod ibland problem när specialpedagogerna kom ut på skolor där 

lärarnas förväntningar innebar att specialpedagogen skulle arbeta som speciallärare. 

Specialpedagogerna själva ansåg att de blivit tränade för en ny slags specialpedagogisk 

verksamhet. Därför var lärarnas förväntningar på specialpedagogerna ibland något annat än det 

som specialpedagogen tänkt sig vara lämplig pedagogik. Specialpedagogerna upplevde även att 

lärarna var skeptiska till handledning (Malmgren Hansen, 2002). Helldin (2000) menar att lärare 

kan uppleva specialpedagogen som en slags översittare om specialpedagogen försöker förändra 

en skolas synsätt.  

I en studie av Sahlin (2004) ingick tio speciallärare respektive specialpedagoger och deras 

handledande uppdrag i praktiken i skolan, förskolan och på fritidshem under slutet av 1990-talet. 

Då hade den handledande funktionen införts som ett sätt att förändra skolans inre arbete. Flera av 
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specialpedagogerna i studien uppfattade att det fanns ett motstånd mot handledning hos 

pedagogerna i de verksamheter där specialpedagogerna verkade. En av informanterna uppgav att 

högstadielärarna var den svåraste gruppen att nå vad gällde handledning. Anledningen till detta 

var både synen på barns utveckling och synen på kunskap som skiljde sig mellan pedagoger i 

skolan och pedagoger på fritidshem och i förskolan. Sahlin (2004) menar att det innebar en stor 

förändring när handledningen infördes i specialpedagogrollen eftersom en lärares funktion i 

skolan tidigare ansetts höra ihop med såväl en utbildningsfunktion som en fostransfunktion av 

elever. Även speciallärare hade enligt Sahlin (2004) samma funktion i skolan men kopplad till 

elever som hade specialundervisning.  

Även Bladini (2004) och Ahlberg (1999) menar att speciallärarrollen innebär ett tydligt 

komplement till en ordinarie lärare. Rollen som specialpedagog däremot innebär att ha en roll 

som ska verka för förändring och ha en helhetssyn på barn i behov av särskilt stöd samtidigt som 

specialpedagogen ska verka för att utveckla verksamheten i skolan (Bladini 2004, Ahlberg 1999).  

Helldin (2000) menar att lärare i skolan ofta ställer krav på specialpedagogen. Kraven kan 

innebära att delta i den direkta undervisningen av eleverna. Det kan i sin tur resultera i att 

specialpedagogen verkar mer som speciallärare och att de specialpedagogiska arbetsuppgifterna 

inte hamnar i fokus.  Även Byström och Nilsson (2003) menar att vad lärare oftast förväntar sig 

av specialpedagogrollen är sådant som har att göra med just undervisningen.  

Lindqvist (2013) beskriver hur olika yrkesgrupper ser på arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Hon har genomfört studier av såväl skolchefer som olika yrkesgrupper i förskola och skola 

och kommit fram till att de flesta respondenterna i alla grupper ansåg att barns individuella 

svårigheter var en vanlig anledning till att elever var i behov av särskilt stöd. Endast några 

respondenter ansåg att grupper som fungerade dåligt och att brister i lärares undervisning var 

anledningen till att barn var i behov av särskilt stöd. Den största skillnaden som framkom var 

sättet att se på hur specialpedagogerna skulle arbeta. Flera av yrkesgrupperna ansåg att 

specialpedagogen framför allt skulle ägna sig åt specialundervisning och handledning till 

arbetslagen. Endast några i de olika yrkesgrupperna förutom i yrkesgruppen specialpedagoger, 

ansåg att specialpedagogen skulle arbeta med organisationsutveckling. 
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1.3.5 Specialpedagogrollen utanför Sverige  

För att även få ett internationellt perspektiv på specialpedagogrollen lyfts här ett urval av 

forskning från andra länder som på olika sätt rör specialpedagogrollen. Burton och Goodman 

(2011) tar upp SENCOs roll i England och påtalar att där måste alla skolor som hålls av lokala 

myndigheter ha en SENCO sedan 1994. Den personen är då ansvarig för att samordna åtgärder 

för elever i behov av särskilt stöd. Sedan dess har rollen som SENCO i England genomgått olika 

förändringar. Szwed (2007 a och b) menar att SECNOs i Strorbritannien har flera olika roller 

snarare än en roll eftersom rollen varierar så mycket beroende på arbetsplats. Szwed (2007b) 

hävdar även att SENCOs roll därför inte är så lätt att precisera. Szwed (2007b) lyfter också att 

rollen som ledare måste förtydligas för SENCOs på en övergripande riksnivå för att underlätta för 

SENCOs att på bästa sätt verkligen kunna arbeta för en inkluderande skola. Szwed (2007b) anser 

även att SENCOs behöver få en ledarskapsfunktion i skolan för att lyckas med detta. Burton och 

Goodman (2011) menar att rollen som SENCO i England av vissa kollegor ses som en högre 

befattning och av andra inte. Oavsett vilken status och vilket ansvar rollen som SENCO har, är 

rollen viktig för att arbeta för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i vanliga skolor menar 

Burton och Goodman (2011). Rosen-Webb (2011) påvisar att i en studie av SENCOs  i  

Storbritannien ansåg sig SENCOs själva ha låg status, något som gjorde det svårare för dem att 

utveckla och förändra sin yrkesroll som SENCO. I England och Wales beskriver Cole (2005) 

SENCOs roll via såväl tidigare forskning som styrdokument. Coles (2005) studie visar att många 

SENCOs var mycket upptagna enbart med sina operativa arbetsuppgifter. SENCOs behövde även 

mer stöd, tid och medel för att verkligen kunna arbeta för en inkluderande verksamhet. Cole 

(2005) menar som Szwed (2007b) att SENCOs behöver ha en ledande befattning i vanliga skolor 

och att det borde vara ett nationellt krav. Hargreaves et al (2007) visar på hur SENCOs själva i 

England uppfattar sin roll som både oklar och överbelastad. Vissa av de SENCOs som ingick i 

studien beskrev sin arbetsplats som en krigszoon där det var en kamp mellan olika yrkesgruppers 

syn på vem som egentligen borde vara ansvarig för vad.  

Devecchi, Dettori, Doveston, Sedgwick & Jament (2012) skriver om rollen som stödlärare och 

lärarassistent i England och Italien. Författarna menar att det finns olika sätt att arbeta för 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd i olika länder i Europa. En likhet i alla system är att 

någon form av stöd för både lärare och elever är nödvändigt för att lyckas med inkludering. Till 

grund för artikeln ligger tre studier som handlar om rollen som stödlärare i Italien och rollen som 
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lärarassistent i England och vilka skillnader och likheter som finns. Resultatet visar att såväl 

lärarassistenterna som stödlärarna utförde ett liknande stödjande arbete. Båda yrkesrollerna ansåg 

att de tillhörde en marginaliserad grupp. En skillnad mellan de båda systemen var att de italienska 

stödlärarna hade en utbildning vilket lärarassistenterna i England saknade. En viktig skillnad var 

även att yrkesrollen som SENCO inte existerar i Italien medan den i England är en väletablerad 

yrkesroll.  

Poon‐McBrayer (2012) beskriver införandet av SENCOs  i Hong Kong genom intervjuer med sex 

SENCOs om hur deras roll är tänkt att fungera, deras arbetsförhållanden samt vad rollen innebär i 

praktiken. Författaren menar att Hong Kong har valt en liknande väg som England vad gäller att 

handa särskilda behov via rollen som SENCO. Det faktum att Hong Kong har valt att införa 

rollen som SENCO kan ses som en naturlig del i införandet av en inkluderande undervisning 

menar Poon‐McBrayer (2012). SENCOs  upplevde att de hade en tung arbetsbörda, otillräckliga 

resurser, dåligt stöd och att skolorna dessutom hade ett enväldigt ledarskap. SENCOs 

arbetsuppgifter handlade enligt dem själva mycket om olika ledarskapsuppgifter, leda 

elevvårdteamets möten, fungera som en länk mellan olika grupper och att ansvara för en årlig 

utvärdering rörande särskilda behov i en skolrapport. De flesta SENCOs arbetade även direkt 

med elever i behov av särskilt stöd och skötte dessutom tillhörande dokumentation. SENCOs 

ansåg att synen på dem och deras status var oförändrad. De sågs som lärare men med något 

annorlunda arbetsuppgifter. Poon‐McBrayer (2012) menar att den bilden också stämmer överens 

med det arbete som SENCOs  i studien faktiskt utförde. SENCOs i Hong Kong har dock inte 

lyckats skapa en skolkultur som innebär ett effektivt arbete med inkludering på det sätt som de 

borde enligt Poon-MCBrayer (2012).  

Tomomi (2007) skriver om rollen som SENCO och det utbildningssystem som då var nytt i 

Japan. Det heter ”Tokubetsu Shien Kyoiku” (Special Support Education). I det nya systemet 

fanns en tydlig intension att arbeta för en inkluderande undervisning menar Tomomi (2007). Det 

nya utbildningssystemet hade även för avsikt att utse ”Special Support Education Coordinators” i  

både  grundskolor och specialskolor. De skulle fungera som SENCOs gör i England. Detta 

skapade först osäkerhet i skolorna och flera av de nya koordinatorerna upplevde sin nya roll som 

förvirrande. Det var särskilt vanligt i de vanliga skolorna menar Tomomi (2007). Avsikten var att 

utbilda många erfarna lärare som koordinatorer. Fortbildningen innehöll metoder för att bedöma 
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elevernas svårigheter, olika screeningmetoder och innehöll även kunskap om att vara en länk 

mellan skolan och olika kontakter utanför skolan.  

Abbott (2007) skriver om SENCOs roll på Nordirland och om hur SENCOs roll där är kopplad 

till inkludering. I studien framkom att SENCOs upplevde att det fanns en förväntan på dem att 

både starta upp och driva olika strategier för inkludering. De upplevde dock att det fanns många 

hinder på vägen och att inkluderingsarbetet gick långsamt framåt inte minst på grund av lärarnas 

attityder till särskilda behov. SENCOs ansåg även att lärarnas faktiska kunskaper om särskilda 

behov också bidrog till att arbetet för inkludering gick långsamt framåt. Studien visade dessutom 

att det fanns många förväntningar på SENCOs kunskaper såväl som på deras ansvar och 

egenskaper. Rollen innebar mycket undervisning och var på många sätt en central roll. Dessutom 

var rollen som SENCO även en tydlig ledarroll.  

Agaliotis & Kalyva (2011) lyfter synen på SENCOs och deras yrkesroll i en studie av 

lågstadielärare och speciallärare på lågstadiet i Grekland och deras syn på rollen som SENCO. I 

studien ingick 466 deltagare. Studien visade att det i SENCOs uppdrag ingick flera 

arbetsuppgifter som att exempelvis undervisa elever, kartlägga elever, vara rådgivare till både 

föräldrar och lärare samt även att utbilda personal. Studien visade också att deltagarna ansåg att 

varje skola skulle ha en SENCO som arbetade heltid. SENCOs skulle vara specialiserade på att 

undervisa elever med alla typer av särskilda behov men skulle även ha erfarenhet av att undervisa 

i vanliga skolor. Agaliotis & Kalyva (2011) påtalar att det står om inkludering i grekiska 

officiella styrdokument som rör specialpedagogik.  Trots detta hade inkludering inte någon tydlig 

plats i det dagliga arbetet i den grekiska skolan. Agaliotis & Kalyva (2011) menar att SENCOs 

officiellt inte finns i det grekiska skolsystemet men att det ändå finns lärare som inofficiellt 

arbetar som SENCOs genom att bland annat ge råd i olika frågor rörande barn med särskilda 

behov.  

Hornby (2012) skriver om rollen som SENCO i Nya Zealand. Nya Zeeland har enligt Hornby 

(2012) ett av världens mest inkluderande utbildningssystem som innebär att mindre än 1%  av 

barnen gick i specialklasser, särskilda grupper i vanliga skolor eller i specialskolor. Sedan 1989 

har alla barn laglig rätt att gå i sin vanliga skola från 5 till 19 års ålder i Nya Zealand och landet 

har sedan 1989 även ett av världens mest decentraliserade skolsystem med självstyrande skolor. 

Vad gäller barn i behov av särskilt stöd kräver staten att skolorna känner till vilka barn som har 
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särskilda behov och att man i skolan hittar och arbetar med undervisnings- och 

inlärningsstrategier för att möta de behoven. Hornby (2012) menar däremot att det inte finns 

någon särskild lagstiftning i Nya Zeeland angående barn med särskilda behov som i exempelvis 

England eller USA. Det leder till att det stöd som de barnen får ofta både är otillräckligt och att 

det varierar mellan olika skolor menar Hornby (2012). Att ha SENCOs anställda på skolan är 

heller inget nationellt krav utan enbart en rekommendation. Det resulterade i att vissa skolor hade 

personal som arbetade som SENCOs även om de ofta hade begränsat med tid för att utföra det 

arbetet. Dessutom menar Hornby (2012) har flera som arbetar med barn med särskilda behov 

heller ingen tidigare erfarenhet av det. Det finns inte heller någon som kräver att SENCOs ska ha 

utbildning om särskilda behov eller att den som börjar arbeta som SENCO behöver vidareutbilda 

sig. Utbildningen får dessutom bekostas av lärarna själva på fritiden, något som ledde till att 

många lärare heller inte vidareutbildade sig (Hornby, 2012).  

York‐Barr, Sommerness, Duke & Ghere (2005) skriver att speciallärare (special education 

teachers) upplevde att de befann sig i krävande och komplexa miljöer. I deras undersökning från 

USA gjordes datainsamlingar från fokusgrupper med speciallärare, både de som arbetade direkt 

med elever men även de som arbetade med att stödja lärare. Flera av dem hade redan lämnat 

yrket eller övervägde att göra det. Författarna menar att det skulle kunna få skadliga effekter både 

på lång och kort sikt för elever med någon form av funktionshinder. Resultaten visade att 

speciallärarna beskrev sina arbetsuppgifter som flera och varierande. Deras ansvar gällde bland 

annat att skapa och motivera olika budgetförslag, studera nya styrdokument, underlätta effektiva 

kollegiala relationer, att både sätta samman och förmedla olika mål, göra scheman samt bedöma 

olika förmågor hos eleverna.  Rådgivning, konflikthantering, att ge feed back, och handledning 

var också vanligt förekommande arbetsuppgifter. Speciallärarna fungerade som en länk mellan de 

olika yrkesgrupperna på skolan och föräldrar. Författarna menar att de arbetsuppgifter som 

speciallärarna i denna studie hade, var tvärtemot den traditionella synen av en speciallärare som 

arbetar i ett tyst rum med små grupper. Många av speciallärarna uppgav även att de varje dag fick 

rycka ut för att lösa oförutsedda händelser på den skola där de arbetade. Det fanns också 

arbetsuppgifter som förekom med jämna mellanrum under läsåret som var krävande att ansvara 

för då de tillkom utöver de dagliga arbetsuppgifterna. Författarna menar att det även krävdes en 

ledarskapsfunktion av speciallärarna för att verka för inkludering för att undvika att 

verksamheten föll tillbaka i traditionella mönster.  
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Sammanfattningsvis visar urvalet av denna internationella forskning att rollen som SENCO i 

flera andra länder på många sätt tycks vara lika mångfasetterad som den svenska rollen som 

specialpedagog i grundskolan. En stor arbetsbelastning innehållande väldigt varierande 

arbetsuppgifter och ett stort behov av SENCOs kompetens märks. Även uppdraget att verka för 

en inkluderande skola samt att fungera som en bro mellan olika grupper i och utanför skolan 

liknar den svenska rollen som specialpedagog. Lindqvist (2013) anser att den brittiska rollen som 

SENCO har flera likheter med specialpedagogrollen i Sverige fast ledarskapsuppgifter och 

utbildning delvis skiljer rollerna åt. 

1.3.6 Teoretiska utgångspunkter  

Abbott (1988) har undersökt hur olika yrkesgrupper kontrollerar kunskap. En term som Abbott 

använder är jurisdiktion. Jurisdiktion skulle kunna översättas med ”område över vilket man har 

kontroll” (Bladini 2004, s.19). Enligt Abbott (1988, 1995) innebär jurisdiktion att en profession 

försöker få ensamrätt att utföra vissa arbetsuppgifter. Att få kontroll över en professionell 

jurisdiktion betyder att en viss yrkeskategori har lyckats få ensamrätt att styra över de 

arbetsuppgifter som ingår i den jurisdiktionen. Om ett yrke har full professionell jurisdiktion 

betyder det att just det yrket kan utesluta andra yrkesgrupper som också kämpar för antingen 

liknande eller samma arbetsuppgifter (Lindqvist, 2013).  

Abbot (1988) menar att exempelvis läkare och jurister, eller ibland även andra professioner som 

är legitimerade, har full jurisdiktion och att det är vad alla professioner önskar sig förutom 

professionell status, kunder, lön och resurser. Enligt Abbot (1988) är det just genom att försöka 

uppnå jurisdiktion som en profession skapas. Han beskriver även ett professionellt krig mellan 

gränser och menar att i utkanten av en profession finns en kamp om jurisdiktion där närliggande 

yrken är konkurrenter.  Abbott (1988) menar även att det är viktigt att skapa en egen teoretisk 

kunskapsbas för att få jurisdiktion men också för att få behålla den. Den teoretiska kunskapsbasen 

blir ett sätt att få kontroll över ett område, något som i sin tur leder till legitimitet.  

Enligt Abbot (1988) är en profession människor som arbetar med liknande uppgifter som kan bli 

erkända som en profession.  Hans definition av en profession är: “... professions are exclusive 

occupational groups applying somewhat abstract knowledge to particular cases.” (Abbot, 1988, 

s.8). Det är dock inte säkert att uppgifterna kommer att betraktas som en profession. En 

grundläggande tanke hos Abbot (1988) är att professioner finns i system som innebär att även om 
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en del i systemet ändras så ändras även andra delar i systemet. Abbot (1988) menar att en 

profession kan ha krav på tre olika arenor, två formella och en informell arena. Den första är den 

juridiska arenan som kan handla om legitimation och den andra är den offentliga arenan som kan 

handla om olika kampanjer i media eller den allmänna opinionen.  Den tredje arenan är 

arbetsplatsen som är en informell arena. Enligt Abbot (1988) följer inte arbetet på den informella 

arenan någon formell arbetsbeskrivning (Abbott, 1988).  

Abbot (1988) menar att det finns en formell arbetsfördelning i form av en arbetsbeskrivning. I 

praktiken har dock ofta den praktiska arbetsfördelningen förhandlats fram på arbetsplatsen och 

varierar beroende på såväl arbetsplats som situation. Om något förändras på arbetsplatsen måste 

även arbetsfördelningen ändras, exempelvis om någon i personalen slutar. Abbot (1988) menar 

även att de formella områdena av jurisdiktionen ofta försvinner på en arbetsplats under extra 

arbetsintensiva perioder.  

Abbott (1988) beskriver begreppet ”work place assimilation” som innebär att olika yrkesgrupper 

arbetar med sådant som inte hör till den formella jurisdiktionen som hör till en viss profession. 

Det innebär i denna studie att en lärare skulle kunna utföra specialpedagogiska arbetsuppgifter 

trots att de arbetsuppgifterna egentligen tillhör specialpedagogens jurisdiktion.  Denna överföring 

av kunskaper kan enligt Abbott (1988) exempelvis bero på att en person på en arbetsplats inte har 

nödvändig utbildning eller kunskap för att utföra en arbetsuppgift. Det kan ändå vara viktigt att 

någon utför arbetsuppgiften även om det innebär att den kommer att utföras av någon som inte är 

formellt behörig. Vad som egentligen ingår i en professions jurisdiktion är svåröverskådligt. 

Därför görs ibland en mer praktisk arbetsfördelning som helt enkelt beror på att ett visst arbete 

behöver göras (Abbot, 1988).   

Lindqvist (2013) menar i sin avhandling, som bygger på studier utförda i Sverige om olika 

yrkesgruppers syn på särskilda behov, att det område som specialpedagoger har jurisdiktion över 

tycks vara både otydligt och komplicerat. Kopplat till Abbotts (1988) resonemang menar hon att 

det är troligt att det pågår en kamp angående vem som egentligen ska göra vad i den svenska 

skolan. Lindqvist (2013) påtalar också att en anledning till att specialpedagogerna i hennes studie 

kan ha haft svårt att få jurisdiktion över ett eller flera områden kan vara att det inte finns någon 

svensk studie som kopplar elevers måluppfyllelse till den specialpedagogiska yrkesrollen och 

specialpedagogers arbete. Detta skulle enligt Abbotts (1988) resonemang innebära att en 
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yrkesgrupp kan ha svårt att få jurisdiktion om allmänheten inte erkänner resultatet av en 

yrkesgrupps arbete (Lindqvist, 2013).  Bladini (2004) anser att i processen att etablera 

specialpedagogyrket är det väsentligt att ha en egen kunskapsbas för att både ha möjlighet att få 

och behålla jurisdiktion.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera förväntningarna på specialpedagogrollen i skolan hos 

elva grundskollärare som är verksamma inom år 6-9 på sju grundskolor. 

1. Vilka förväntningar upplever grundskollärarna att de har på specialapedagogrollen i skolan och  

hur upplever lärarna att förväntningarna infrias?  

2. Vilka arbetsuppgifter anser grundskollärarna att specialpedagogen utför i skolan och hur  

uppfattar lärarna dessa? 

3. Vad upplever grundskollärarna är skillnaden mellan yrkesrollen som specialpedagog och   

speciallärare i skolan?  

2. Metod 

Denna undersökning har en kvalitativ ansats. Backman (2008) anser att den kvalitativa 

forskningsansatsen erbjuder stora möjligheter till variation. Han menar att den är både dynamisk 

och flexibel. Syftet med kvalitativ forskning är att via analys förstå det som studerats till skillnad 

från i den kvantitativa ansatsen som snarare har som syfte att förklara ett visst fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2009). Anledningen till valet en kvalitativ ansats är också en önskan att via intervjuer 

fånga in deltagarnas uppfattningar om sin egen verklighet (Carlström & Carlström Hagman, 

2006). Även Wallén (1996) menar att inlevelseorienterad forskning skulle kunna innebära en 

kvalitativ metod och en fenomenologisk tradition. Forskning kan genomföras utifrån ett 

inifrånperspektiv eller ett utifrånperspektiv som innebär att forskaren har olika roller. Den 

kvalitativt inriktade forskningen representerar inifrånperspektivet som står för en närhet till det 

undersökta (Olsson & Sörensen, 2001).  

Enligt Carlström et al.(2006) används ofta olika metoder för insamling och analys av data 

beroende på vilken forskningstradition det gäller. Den kvalitativa forskningstraditionen fokuserar 
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ofta på olika personers subjektiva upplevelser av verkligheten. Olika forskningstraditioner kan 

härledas till olika kunskapsteoretiska traditioner. Kvalitativ forskning har inslag av 

fenomenologi. Den fenomenologiska forskningstraditionen intresserar sig för hur olika personer 

själva upplever sin omvärld och sig själva. Det intressanta blir då hur olika personer tolkar sin 

sociala verklighet. Den enda verklighet vi kan komma åt blir den som går att nå via människor. 

Kvalitativ forskning är därför lämplig för studier som har subjektiva upplevelser i fokus. 

Människors berättelser är inom denna tradition i centrum och forskaren blir ett redskap för att 

samla in berättelser, beskriva dem och tolka dem (Carlström et al., 2006).  

Carlström et al. (2006) menar att även forskaren själv inom den kvalitativa forskningstraditionen 

ses som en del av den sociala verkligheten och att forskaren därför inte kan vara neutral. Det blir 

då viktigt att med kritiska ögon syna sin egen förförståelse av det som studeras och hur den 

förförståelsen kan ha påverkat undervisningens resultat. Forskningen blir då mer teorigenererande 

än teoriprövande (Carlström et al., 2006). Eftersom fokus i denna studie är grundskollärares syn 

på specialpedagogrollen lämpar sig en kvalitativ ansats väl. I denna studie är avsikten att försöka 

nå en fördjupad förståelse av syftet. Därför är det som Kvale & Brinkmann (2009) tar upp bättre 

att nå en djupare förståelse i ett begränsat antal fall än att ha för många respondenter som deltar i 

undersökningen.  

Fenomenografin passar för att ge en beskrivning av hur människor förstår fenomen i sin omvärld 

och lämpar sig därför väl till denna studies syfte. Fenomenografin fokuserar på variationen 

mellan individer i hur de uppfattar omvärlden hellre än likheter. En utgångspunkt inom 

fenomenografin är att olika individer upplever saker på olika sätt. En annan utgångspunkt är att 

dessa företeelser endast kan betraktas på ett visst antal sätt. En uppfattning om något är inom 

fenomenografin ett sätt att uppleva något eller ett sätt att förstå något. Olika uppfattningar är 

kvalitativt olika sätt att uppleva något. Utfallsrummet för en sak eller händelse är de olika sätt att 

förstå något som man får om man frågar ett antal olika individer hur de uppfattar något. Inom 

ramarna för en och samma undersökning är det inte säkert att man som forskare stöter på alla 

olika sätt att uppfatta något (Fejes et al., 2009). Inom fenomenografin behöver forskningsfrågorna 

fråga efter hur informanterna upplever något. Intervjuer inom fenomenografin är 

halvstrukturerade. Det är också viktigt att intervjuaren verkligen får så fullständiga svar som 
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möjligt samt att intervjuerna spelas in för att sedan kunna läsas igenom och bearbetas (Fejes et 

al., 2009).  

Fenomenologin däremot handlar om frågan hur människor skapar mening i världen och är en 

filosofisk inriktning som har en antipositivistisk utgångspunkt. Enligt fenomenologin ska 

filosofen anstränga sig för att bortse från de förutfattade meningar som han eller hon själv har när 

filosofen försöker beskriva den världen. Fenomenologin ser på människors beteende som ett 

resultat av hur olika personer både tolkar och uppfattar världen. Fenomenologin försöker 

följaktligen förstå andemeningen av en persons beteende genom att betrakta saker från den 

personens perspektiv (Bryman, 2011). Ordet fenomen innebär inom fenomenologin en sak eller 

händelse på det vis som den upplevs eller uppfattas av någon (Dahlberg, 1997).  

2.1 Urval  

I studien ingick intervjuer med elva grundskollärare, tio kvinnor och en man, på sju skolor i sex 

kommuner i Mellansverige. Alla lärare utom en hade någon form av lärarutbildning. Samtliga 

informanter, utom en som gått i pension under det senaste året, var också yrkesverksamma inom 

ramarna grundskolans senare del. Att de flesta lärarna var yrkesverksamma var viktigt för att 

lärarna skulle kunna svara utifrån en relativt aktuell erfarenhet. Det var också viktigt att de flesta 

inte var nyanställda på sin arbetsplats eftersom lärarna i annat fall kanske inte hade haft någon 

specialpedagog anställd på sin förra arbetsplats och då skulle ha haft svårt att delta i studien på 

liknande villkor som övriga informanter.  

Alla lärarna hade arbetat mer än fem år i yrket och den som hade arbetat längst hade arbetat 49 år 

som lärare. Endast en av lärarna var nyanställd på sin arbetsplats men hade i övrigt lång 

yrkeserfarenhet. Lärarna hade inte några fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Även det var 

ett viktigt urvalskriterium då det annars hade kunnat finnas en risk att informanterna skulle ha 

haft svårt att svara på frågorna i egenskap av grundskollärare. Ett annat urvalskriterium var också 

att samtliga informanter hade både en speciallärare och en specialpedagog som kollega. Det kan 

finnas en skillnad i hur man som informant besvarar frågorna i frågeguiden beroende på om man 

har arbetat på en skola med en specialpedagog eller enbart vet vad en specialpedagogs uppdrag 

borde innehålla men själv saknar en praktisk erfarenhet att referera till. De sju deltagande 

skolorna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval som Hartman (2004) även kallar för ett 
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tillfällighetsurval. Något som är positivt med ett bekvämlighetsurval är att det är en urvalsmetod 

som är tidsmässigt effektiv.  En nackdel är däremot att resultatet inte blir representativt (Hartman, 

2004). Några kontaktpersoner på de olika skolorna hjälpte till att välja ut tänkbara respondenter 

som de trodde skulle kunna ha intresse av att delta i studien. Därefter kontaktades 

respondenterna. Samtliga av de tillfrågade lärarna valde att delta i undersökningen.  

2.2 Procedur 

Innan den första intervjun påbörjades genomfördes två pilotintervjuer med två grundskollärare 

som arbetade i år 6-9  på andra skolor än de som ingick i undersökningen. Carlström et al.(2006) 

påtalar värdet av att den som genomför förintervjuer lär sig av intervjuerna genom reflektion. 

Författarna menar att det är viktigt att också korrigera det som blev mindre lyckat. I detta fall 

innebar det att några frågor ströks för att undvika att ha alltför många frågor. Efter 

pilotintervjuerna påbörjades intervjuerna som pågick i cirka 35 -45  minuter och spelades in på i-

pad. Carlström et al. (2006) påtalar vikten av att intervjun faktiskt spelas in för att den som 

genomför undersökningen ska kunna vara säker på att de utskrivna intervjuerna verkligen blir 

rätt. Det är även något som är viktigt med tanke på den fenomenografiska ansatsen (Fejes et al., 

2009).                               

Frågeguiden, bilaga 1, låg till grund för intervjuerna. Informanterna hade inte tagit det av 

frågeguiden innan intervjun ägde rum. De flesta intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsplats i ett ostört rum och en intervju ägde rum i en hotellobby. Alla intervjuer genomfördes 

i form av enskilda intervjuer. De flesta intervjuer genomfördes på dagtid inom ramarna för 

respondenternas ordinarie arbetstid. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden för att samla in empiriskt material i denna studie är semistrukturerade 

intervjuer. Valet att använda intervjun som metod berodde på viljan att få en så djup kännedom 

som möjligt om de olika respondenternas syn på specialpedagogrollen. Intervjun blev då den 

metod som lämpade sig bäst (Kvale et al., 2009). Det finns flera olika intervjuformer. Kvale et al. 

(2009) menar att dessa olika former av intervjuer är att jämföra med en hantverkare som 

använder olika verktyg från sin verktygslåda.  Intervjuaren måste ta ställning till vilken typ av 

intervju som lämpar sig bäst beroende på syftet med den aktuella undersökningen. Carlström et 

al. (2006) menar att semistrukturerade intervjuer är en sorts kvalitativ intervju där frågeområdena 
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inom det ämne som ska studeras är bestämda innan intervjun genomförs. Frågorna bör inte vara 

alltför många enligt Carlström et al. (2006). Ett skäl till valet av semistrukturerade intervjuer i 

denna studie är att det skulle vara lättare att jämföra resultaten av intervjuerna med varandra än 

om intervjun var helt ostrukturerad.   

Kvale et al. (2009)  tar även upp vikten av att förbereda intervjun på ett lämpligt sätt. I den 

optimala intervjusituationen känner sig både informanten och intervjuaren så trygga som möjligt 

(Carlström et al., 2006).  

2.4 Dataanalys 

Fejes et al. (2009) fenomenografiska analysmodell i sju steg har använts vis analysen av insamlad 

data i denna studie. Jag har ensam utfört analysen. Samtliga sju steg har gåtts igenom vid 

databehandlingen av materialet i studien. Målet var först att verkligen lära känna materialet 

genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger och samtidigt anteckna både i 

och utanför materialet som stöd för minnet inför nästa genomläsning. Därefter påbörjades själva 

analysen genom att försöka hitta de stycken som var viktigast för betydelsen i det insamlade 

materialet för att försöka beskriva dialogen i varje intervju. Ett stycke i denna studie innebar ofta 

en del av en informants intervjusvar innehållande flera meningar. Därefter följde steg tre som i 

denna studie innebar en jämförelse mellan de olika styckena. I det steget gjordes en extra 

ansträngning att hitta såväl skillnader som likheter i materialet. Sedan grupperades de olika 

skillnaderna och likheterna med syfte att försöka hitta ett samband mellan dem, något som 

innebar att både likheter och olikheter framkom. Steg fem handlade om att försöka hitta själva 

kärnan i kategorierna, ett steg som krävde såväl överblick som eftertanke. Det näst sista steget 

innebar i denna studie att döpa de olika kategorierna. Namnet på kategorin utgjorde på så vis ett 

riktmärke för vad kategorin handlade om. Det sjunde och sista steget innebar en jämförelse där 

alla styckena gicks igenom ytterligare en gång. Styckena jämfördes med varandra för att se om de 

passade in under mer än en kategori. Det var viktigt att varje kategori var unik, därför slogs i 

detta steg flera kategorier ihop till ett färre antal kategorier. De olika kategorierna bildade 

tillsammans ett resultat, ett utfallsrum. De olika styckena som slutligen framkom kortades sedan 

ner till citat som fick representera varje kategori. Allt detta var ett tidskrävande arbete som delvis 

även genomfördes genom att för hand färgkoda och klippa ut kopierad intervjutext på papper för 

att under analysprocessen ha möjlighet att gruppera och sortera innehållet i datamaterialet. Steg 
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fyra till och med sju upprepades flera gånger. Samtliga steg var nödvändiga att gå igenom för att 

försöka göra rättvisa både åt det insamlade materialet och åt metoden.  

Ett försök har även gjorts att analysera resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkt som 

utgjordes av Abbotts (1988) teorier om hur olika yrkesgrupper kontrollerar kunskap samt om 

begreppet ”work place assimilation” som innebär att olika personalkategorier utförde olika 

arbetsuppgifter som inte hörde till den formella ”jurisdiktionen” som hörde till en speciell 

profession. Detta redovisas i resultatdelen av detta arbete i tabellform samt i 

resultatsammanfattningen.  

2.5 Trovärdighet  

Det är viktigt att en läsare säkert vet att den forskning som bedrivits grundat sig på relevanta data 

och väl genomförda tolkningar (Denscombe, 2004). Fejes et al. (2009) menar att det finns några 

frågor som forskaren kan använda för att resonera om trovärdigheten i en studie. Dessa frågor 

handlar om hur forskaren ställer sig till andra tänkbara tolkningar, hur tolkningen är beroende av 

en viss situation eller tidpunkt samt om tolkningen är möjlig med tanke på miljön där de tillkom. 

Dessa frågor har kontinuerligt beaktats och redovisats i denna studie. Vidare handlar frågorna 

enligt Fejes et al. (2009) om hur tolkningen kan sättas i relation till litteratur och tidigare 

forskning utifrån studiens huvudtema. Det är något som har varit möjligt i denna studie. Andra 

frågor rör om det finns ett logiskt samband i texten och om det finns några delar av texten som 

säger emot textens huvudlinje och på vilket sätt de motsägelserna i så fall kan bidra till en 

fördjupad tolkning (Fejes et al., 2009). I denna studie finns ett logiskt samband i texten och 

tolkningen går att sätta i relation till tidigare forskning. Inga direkta motsägelser mot textens 

huvudlinje har märkts. En orsak till bristande trovärdighet skulle dock kunna vara att 

respondenterna i studien har uppfattat frågorna på olika sätt, något som är svårt att säkert veta.  

I den fenomenografiska analysen kan en ”gruppanalys” Fejes et al. (s. 132, 2009) vara ett sätt att 

validera studiens resultat. Där kan man be någon annan person läsa igenom det insamlade 

intervjumaterialet och försöka upptäcka likheter och skillnader och även namnge de olika 

kategorierna. Därefter kan man jämföra resultaten. Tyvärr har detta sätt att stärka studiens 

trovärdighet inte varit möjligt i denna studie.  
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2.6 Tillförlitlighet   

Tillförlitlighet handlar om den förmåga forskningsprocessen har att ge resultat som inte varierar 

beroende på vem forskaren är samt även ge resultat som heller inte varierar från gång till gång. 

En stabilitet i forskningsprocessen behöver kunna fastslås. Därför används en logikkedja som 

innebär att om andra faktorer inte påverkar och ingenting har ändrats, ska forskningen ge samma 

resultat. En metod kan i enlighet med detta anses vara tillförlitlig om övriga förhållanden är 

desamma, när metoden ger väldigt likartade resultat med samma människor vid olika tillfällen, av 

andra forskare, i andra miljöer och med grupper av liknande personer vid en och samma tidpunkt. 

Tillförlitlighet innebär följaktligen att datainsamlingsmetoderna ska vara stabila och inte 

förvanska forskningsrönen. Detta har ofta att göra med en utvärdering av de 

datainsamlingsmetoder som har använts i en studie (Denscombe, 2004).  Även Fejes et.al (2009) 

påtalar att såväl tillförlitlighet som trovärdighet rör hur noggrann forskaren har varit genom hela 

forskningsprocessen. Hur tillförlitliga ens resultat är beror på hur såväl analys som datainsamling 

gått till.  

I denna studie har en hög tillförlitlighet eftersträvats. De data som har samlats in är möjliga att 

använda för att åskådliggöra studiens frågeställningar. Innan studien påbörjades har ett urval 

gjorts av några centrala teman att fokusera på under intervjuerna. Dessa teman har sedan också 

tagits upp i samtliga intervjuer. En extra ansträngning har gjorts för att verkligen lyssna in vad 

informanterna sagt under de olika intervjuerna. Dessutom fanns en strävan att försöka ställa 

relevanta följdfrågor. De inspelade intervjuerna var alla av god kvalitet och samtliga intervjuer är 

genomlyssnade mer än en gång för att nå en djupare förståelse av intervjuerna vilket är något som 

har stärkt tillförlitligheten i studien samtidigt som det var viktigt för den fenomenografiska 

ansatsen.  

2.7 Forskningsetiska reflektioner 

Alla studier innehåller etiska överväganden och i synnerhet när studien berör människor 

(Carlström et al., 2006). Det finns vetenskapsetiska regler och principer för samhällsvetenskaplig 

och humanistisk forskning som utarbetats av det svenska Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2011). Där framkommer bland annat att det finns en gräns för när en individ på något vis kan 

komma till skada. Det är något som även forskningen har att förhålla sig till (Carlström et al., 

2006). Vetenskapsrådet (2011) menar att vad gäller forskning är det alltid två krav som måste 
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vägas mot varandra. Forskningskravet, det första kravet, innebär att metoder ska förbättras och att 

kunskaper ska fördjupas och utvecklas. Det andra kravet handlar om individens krav på skydd, att 

det exempelvis inte bör förekomma någon otillbörlig insyn i exempelvis en enskild persons 

livssituation. I Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer finns fyra huvudkriterier som ska 

ligga till grund för en granskning av hur en studie är utformad. De fyra huvudkraven vad gäller 

individskyddskravet är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren alltid har till uppgift att informera alla berörda om vilket 

syfte studien har. Alla deltagare i studien ska även känna till vilken som är deras uppgift i 

studien. Studiens deltagare måste veta vilka villkor som finns för att få delta i studien. Därutöver 

ska deltagarna även informeras om undersökningens olika moment. Deltagarna ska också 

informeras om att deltagandet i studien är frivilligt (Vetenskapsrådet 2011). Redan innan 

informanterna valde att delta fick de information om vad studien gick ut på. Informationen gavs 

både skriftligt i missivbrevet, bilaga 2, samt muntligt till respektive informant just innan varje 

intervju startade.  

Det andra kravet innebär att deltagarna själva ska kunna bestämma över sitt deltagande i studien. 

De ska ha informerats om att de kan avbryta sitt deltagande om och när de själva vill och att detta 

i så fall inte heller får några negativa följdverkningar för dem. Samtyckeskravet innebär också att 

den som deltar i studien inte får vara utsatt för påtryckningar. Inget beroendeförhållande får heller 

finnas mellan forskaren och informanten (Vetenskapsrådet 2011). Denna information fick 

deltagarna huvudsakligen via missivbrevet och delvis muntligt inför själva genomförandet av 

intervjun.  Det tredje kravet berör konfidentialitet och innebär huvudsakligen att information om 

de som deltar i en undersökning ska handhas med full konfidentilaitet. För att skydda deltagarnas 

personuppgifter måste uppgifterna förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet 2011).  Den 

informationen fick deltagarna delvis skriftligt via missivbrevet och delvis muntligt innan 

intervjun startade. Det fjärde kravet handlar om att de uppgifter som samlats in om enskilda 

personer enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011). Den informationen 

fick deltagarna i enbart muntligt innan intervjun genomfördes.   

Kvale et al. (2009) anser att även själva transkriberingen av de inspelade intervjuerna i sig 

innehåller etiska ställningstaganden. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. Därför kan en 
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intervju som är utskriven ordagrant verka osammanhängande i skriven form.  I den här studien 

har informanterna fått ta del av intervjuutskrifterna för att ha möjlighet att i efterhand komma 

med kommentarer. Carlström et al. (2006) menar att det kan fungera trygghetsskapande för 

informanterna. Att ge möjlighet för informanterna att i efterhand komma med kommentarer på 

den intervju de själva har deltagit i ökar också tillförlitligheten och trovärdigheten i en studie 

(Carlström et al., 2006).  

2.8 Databehandling 

Det insamlade materialet i denna studie utgörs av cirka åtta timmars inspelade intervjuer och 100 

sidor transkriberat material. Stor vikt har lagts vid att vara så öppen som möjligt inför materialet. 

Analysen av det insamlade materialet påbörjades inte förrän samtliga intervjuer var genomförda. 

Fokus låg därför inte inledningsvis på några särskilda kategorier. Eftersom 

beskrivningskategorierna inom fenomenografin består av de olika uppfattningar som 

framkommer i studien är det inte möjligt att definiera kategorierna i förväg (Dahlberg, 1997). 

Intervjuerna transkriberades dock kontinuerligt för att undvika att det skulle gå alltför lång tid 

mellan intervjuns genomförande och transkriberingen av samma intervju. Samtliga intervjuer har 

transkriberats av mig så ordagrant som möjligt.  

Fejes & Thornberg (2009) menar att en utmaning vad gäller dataanalys av kvalitativ forskning är 

att faktiskt se mönster och att uppmärksamma det som är viktigt och att inte ta fasta på det som är 

mindre viktigt i studien.  Backman (2008) tar också upp att det ibland är svårt att inte fastna 

enbart i det beskrivande utan att också som forskare försöka skapa sig en mer helhetlig bild. Även 

Creswell (2005) påpekar att det är analysprocessen som är det absolut svåraste i kvalitativ 

forskning.  

Fejes et al. (2009) beskriver en av flera fenomenografiska analysmodeller. Modellen består av sju 

steg som har använts vid databehandlingen av materialet i denna studie. Fejes et al. (2009) 

påpekar att under hela analysprocessen interagerar de olika stegen med varandra. Det första 

steget innebar att bekanta sig med materialet genom att läsa igenom de transkriberade 

intervjuerna i sin helhet ett flertal gånger och samtidigt föra anteckningar. I det andra steget som 

kallas för ”kondensation” Fejes et al. (s. 128, 2009) påbörjas själva analysen genom att försöka 

hitta de mest betydelsebärande styckena i det insamlade materialet. Syftet med dessa olika 

stycken är enligt Fejes et al. (2009) att de ska ge en bild av den dialog som förts om det som 
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intervjun handlat om. Ett stycke i denna studie utgjordes ofta av en del av en informants 

intervjusvar innehållande flera meningar. Därefter följer steg tre som enligt Fejes et al. (2009) 

innebar en jämförelse mellan de olika styckena. Där görs en extra ansträngning att hitta såväl 

skillnader som likheter i materialet. För att hitta olika uppfattningar, som är viktigt inom 

fenomenografin, är det också nödvändigt att försöka hitta likheter. Steg fyra innebär sedan att 

gruppera de olika skillnaderna och likheterna med syfte att försöka hitta ett samband mellan dem, 

något som kan innebära både likheter och olikheter. Steg fem handlar om att försöka hitta själva 

kärnan i kategorierna. En svårighet kan enligt Fejes et al. (2009) vara att dra gränser mellan olika 

kategorier. Det näst sista steget innebär enligt Fejes et al. (2009) att namnge de olika 

kategorierna. Namnet på kategorin visar i korthet på vad kategorin handlar om. Det sjunde och 

sista steget innebär enligt Fejes et al. (2009) en kontrastiv fas där alla styckena granskas. 

Styckena jämförs med varandra för att se om de passar in under flera olika kategorier. Målet är 

att varje kategori ska vara unik. Ofta leder det, enligt Fejes et al. (2009), till en hopslagning av 

kategorier till ett färre antal kategorier. Resultatet kallas inom fenomenografin för ”utfallsrum” 

(Fejes et al., s. 131, 2009). De olika kategorierna bildar tillsammans ett utfallsrum. De olika 

styckena kan sedan reduceras till kortare citat som representerar varje kategori.  

3. Resultat 

Resultaten av studien kommer först att presenteras i form av en tabell över informanterna och 

några av deras intervjusvar. Tabellen är tänkt att åskådliggöra fakta om informanterna samt ge en 

överblick över de intervjusvar som i första hand knöt an till studiens frågeställningar. Därefter 

följer en resultatredovisning i form av en sammanställning av intervjusvaren. Detta görs via 

citatpresentationer utifrån studiens frågeställningar och de sex olika kategorier som framträtt 

utifrån frågeställningarna. De sex kategorierna bildar tillsammans ett utfallsrum. De två första 

kategorierna är en negativ förväntan på specialpedagogrollen och en positiv förväntan på 

specialpedagogrollen följt av ”workplace assimilation” och konkret hjälp som alla fyra hör till 

frågeställningen som handlar om vilka grundskollärarnas förväntningar var på 

specialpedagogrollen och hur lärarna upplevde att de förväntningarna infriades. Den femte 

kategorin är handledning och stöd och hör till frågeställningen som handlar om vilka 

arbetsuppgifter lärarna ansåg att specialpedagogen utförde i skolan och hur lärarna uppfattade 

dessa. Den sista kategorin är kunskap förvärvad genom samarbete och hör till frågeställningen 
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vad grundskollärarna upplevde var skillnaden på yrkesrollen som specialpedagog och 

speciallärare i skolan. Resultatet av dataanalysen redovisas således i denna studie utifrån 

frågeställningarna i ett försök att på så vis behandla frågeställningarna.  

Figur 1 visar en översikt över studiens elva informanter. Alla deltagare utom en var kvinnor och 

medelåldern var 53 år. I genomsnitt hade lärarna arbetat 20 år i yrket och samtliga lärare arbetade 

med minst en årskurs i grundskolans senare del, år 6-9. Det var fler lärare som inte kände till 

skillnaderna mellan yrkesrollen som specialpedagog och speciallärare än de som var bekanta med 

skillnaden. De två lärare som ansåg att specialpedagogrollen inte behövdes i skolan hade båda 

delvis en något annorlunda utbildningsbakgrund än de flesta övriga lärare, folkskollärare 

respektive ingen högskoleutbildning. Den lärare som inte ansåg att ”work place assimilation” 

förekom på arbetsplatsen var man.  
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Lärare Kön Ålder Utb. 

för 

År i 

yrket 

Åk Anst

.  

Känner till 

skillnaden 

mellan SP/SL 

Arbetat 

nära SP 

Arbetat 

nära SL 

Anser 

att SP 

behövs i 

skolan 

Anser att 

Workplace 

assimilation 

förekommer 

A K 61 GY 

  + 

G 

30 6-9 2 v. Nej Ja Nej Ja Ja 

B K 44 G 15 7 15 år Nej Nej Ja Ja I viss mån 

C K 48 G 10 5 

& 

7 

3 år Ja Ja Ja Ja Ja, i hög grad 

D K 53 G 16 7-9 16 år Ja Ja Ja Ja Ja 

E M 45 G 20 7-9 20 år Nej Vet ej Vet ej Ja,  men 

fler SL 

än SP 

Nej 

F K 52 G 27 2-8 13 år Nej Vet ej Vet ej Ja Ja 

G K 65 G 19 6-9 17 år Ja Ja Nej Ja Ja 

H K 39 G 10 7-9 3 år Nej Vet ej Vet ej Ja Ja 

I K 43 G 12 8 9 år Ja Ja Ja Ja Ja 

J K 62  - 17 6-9 17 år Ja Nej Ja Nej Ja 

K K 71 F 46 6-9 28 år Nej Nej Ja Nej Ja 

 

Figur 1, Tabell över de elva informanterna i studien och en sammanfattning av delar av deras 

intervjusvar. 

3. 1 Resultat i förhållande till frågeställningarna 

I frågeställningen om lärarnas förväntningar på specialpedagogrollen och hur lärarna uppfattade 

att dessa förväntningar infriades framkom fyra kategorier. Den första var en negativ förväntan på 

specialpedagogrollen där rollen som specialpedagog inte motsvarade lärarnas förväntningar. 

Någon lärare ansåg inte att det blev något handfast resultat av specialpedagogens arbete. En 
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annan ansåg att specialpedagogen var en person som ansåg sig veta bäst hur man skulle handskas 

med många olika saker eller en person som själv främst såg specialpedagogrollen som en 

karriärmöjlighet. Den andra kategorin var en positiv förväntan på specialpedagogrollen som en 

påläst, tillgänglig person som erbjöd både kartläggning och coachning. En av lärarna ansåg att 

lärarens egna förväntningar redan var uppfylld då specialpedagogen alltid svarade upp på lärarens 

förfrågan om hjälp. Någon ansåg att lärarens förväntan var att specialpedagogen skulle ha hela 

skolans organisation under kontroll och en annan ansåg att specialpedagogen skulle vara en 

person som visste vad som behövde göras i olika elevärenden och sedan också återkoppla detta 

till läraren. Dessutom framkom kategorierna ”work place assimilation” där de flesta lärare ansåg 

att det ankom på dem som lärare att handha arbetsuppgifter som de egentligen inte var utbildade 

för, arbetsuppgifter som tog mycket tid i anspråk och som lärarna i vissa fall uppfattade som 

betungade. Den fjärde kategorin som framkom var konkret hjälp. Någon lärare efterfrågade 

konkreta tips och en annan lärares förväntan var att det skulle finnas en speciallärare som utförde 

ett handfast arbete med eleverna istället för en specialpedagog. Nedan presenteras citat från 

lärarna som representerar var och en av de sex kategorierna.  

3.1.1 Grundskollärarnas förväntningar på specialpedagogrollen i skolan och hur lärarna 

upplever att förväntningarna infrias 

I den första frågeställningen återfinns några av lärarnas svar som hör till den första kategorin en 

negativ förväntan på specialpedagogrollen. 

”Det jag har sett utav de specialpedagoger som jag har varit i närheten av, alltså, de 

bara springer runt och det liksom…det blir inget handfast. De tar inte tag i eleverna och 

så tycker de att de är så otroligt duktiga liksom och det där fixar jag, det fixar jag. Det 

blir inget resultat. Det blir som aldrig någonting som kommer ut av det hela. Alltså jag 

har ju jättesvårt…för  mig är det ett jättestort frågetecken. Vad är det här?”. (Lärare J) 

”Om jag ska tänka personligt så tänker jag på två specialpedagoger som var 

förskollärare och den ena klappade mig på axeln och frågade om inte jag också skulle 

göra karriär…ursäkta…och den andra tycker väl att vi vet bäst hur man…så…”  

(Lärare K) 

Några av lärarna beskrev att de huvudsakligen hade negativa erfarenheter av hur deras 

förväntningar på specialpedagogrollen infriats på arbetsplatsen.  

”Hon hade väldigt mycket det att hon gick runt i klassrummen, vikarie också, istället för 

att användas som det. Jag menar, herregud. Det sa jag till henne att jag tycker det är lite 

förslösad expertkraft här. Men det var ju det här med inkluderande vet du.” (Lärare A) 
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”Ja, jag är ledsen och säga att jag har en ganska mörk bild av specialpedagogiska 

insatser, både som förälder och lärare faktiskt.” (Lärare C) 

En lärares intervjusvar tillhör den andra kategorin en positiv förväntan på specialpedagogrollen. 

Den läraren ansåg att lärarens förväntan på specialpedagogrollen redan var uppfylld. 

”Min förväntan är ju redan uppfylld på något sätt. Ja, för att hon finns ju där alltid. Man 

mailar henne och hon svarar däremot så kanske jag tycker att jag kanske inte alltid hittar 

tiden till att träffa henne helt enkelt för att det är så fullt upp med allt annat man ska 

göra.” (Lärare I)  

En av lärarna ansåg även att hjälpen delvis var tillräcklig. 

” I huvudsak får jag ju hjälp men man behöver alltid hur mycket som helst på ett plan”. 

(Lärare B) 

Vidare framkom under samma frågeställning en tredje kategori ”workplace assimilation”.  Flera 

av lärarna uttryckte att det var ett problem att det fanns arbetsuppgifter av specialpedagogisk 

karaktär på arbetsplatsen som spillde över på lärarna när specialpedagogens och speciallärarens 

tid inte räckte till för att täcka verksamhetens behov.  

”Det finns specialpedagogiska arbetsuppgifter som faller tillbaka på oss. /…/ ”Det är ju 

när det inte finns med personal för de här eleverna så hamnar det på oss som 

ämneslärare och har det hänt någon särskild händelse med den här eleven i samband 

med att jag ska ha lektion, då kan det bli ibland så att man får ta över någon slags 

psykologroll som man inte vill ha.”(Lärare I) 

”Vi gjorde ju allting själva…faktiskt.”(Lärare K) 

Det upplevdes av några lärare som en tung börda att bära. 

”Ja man hinner inte med allting. Saker tar tid.” (Lärare F) 

En lärare ansåg inte att ”work place assimilation” förekom på arbetsplatsen.  

”Jag önskar mig egentligen inte mer speciallärarhjälp eller specialpedagoghjälp till de 

ämnen jag undervisar i.” (Lärare E)  

Även under den fjärde kategorin konkret hjälp under samma frågeställning återfanns några 

lärares svar.  

”Om vi tänker att det är fyra personer på skolan, då tycker jag att tre av dem borde jobba 

som speciallärare. Det räcker med en specialpedagog, eller så delar specialpedagogerna 

på det men det behövs ett handfast jobb.” (Lärare E) 
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Flera lärare uttryckte även ett önskemål om att råden och tipsen som specialpedagogen gav 

verkligen skulle vara konkreta för att vara användbara.  

”Jag skulle vilja ha lite mer konkreta tips. /…/ Det skulle jag uppskatta.” (Lärare H) 

Flera av lärarna uppgav också att de föredrog fler speciallärare på sin arbetsplats även om det 

skulle vara på bekostnad av en specialpedagog. Anledningen till det var enligt flera av 

informanterna att de hellre önskade konkret hjälp i form någon att dela elevarbetet med än någon 

som talade om för lärarna hur de skulle göra för att kunna utföra arbetet själva i stora 

elevgrupper.  

”Alltså, jag vet inte riktigt om vi verkligen behöver specialpedagogen. Det vi behöver ha 

det är speciallärare som kan hjälpa till/…/jag vill nog hellre ha en speciallärare som kan 

göra ett jobb på golvet.” (Lärare J)  

Några lärare uttryckte att de arbetsuppgifter som specialpedagogen utförde framstod som 

ospecifika och att det var tveksamt vad de egentligen ledde till.  

”Det vi behöver är konkreta saker som vi kan göra för att vi får fler och fler elever som 

inte når målen, som behöver stöttning på olika sätt och vis.”(Lärare J) 

”Man vill ju ha någon att dela saker med. Och om någon bara ska hjälpa till och hitta 

förslag till hur man själv ska göra och stå där med 27 elever i klassen… man kanske 

redan har tänkt på alla de där sakerna. I alla fall om man har jobbat länge så kanske man 

har tänkt på det och det och det.”  (Lärare K) 

3.1.2 Vilka arbetsuppgifter lärarna anser att specialpedagogen utför i skolan och hur 

lärarna uppfattar dessa 

Till den andra frågeställningen som handlade om vilka arbetsuppgifter lärarna ansåg att 

specialpedagogen utförde i skolan och hur lärarna uppfattade dessa hör den femte kategorin 

hanledning och stöd.  

Handledning nämndes av några av informanterna som en viktig arbetsuppgift för 

specialpedagogen.  

” /…/ specialpedagogens uppgift är på något sätt att handleda. Jag uppfattar ju att 

handleda lärarna som den viktigaste uppgiften.” (Lärare B) 

”Ja men det är ju det här att man ska kunna få liksom stöttning på något vis med elever 

och så.  Absolut är det så och hjälp med vad man ska kunna göra och sådär.” (Lärare B)  
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Några lärare uttryckte att det var mycket viktigt att specialpedagogen skulle erbjuda ett stöd 

genom att vara tillgänglig och påläst. 

”Mina förväntningar är att specialpedagogen är tillgänglig och flexibel och har hela 

organisationen på skolan under kontroll.” (Lärare G) 

Några av lärarna utryckte att de inte kände till vad specialpedagogen egentligen hade för 

arbetsuppgifter. Några lärare hade därmed svårigheter att svara på vissa frågor.   

” Oj, nej, jag måste säga att jag inte har så mycket koll på det… Vår specialpedagog kom 

ut i klasserna och hade koll på lite om eleven hade någon diagnos och vad man kunde 

fråga henne om råd till exempel när det är elever med Asperger.” (Lärare H) 

Några lärare ansåg också att specialpedagogerna satt med på för många möten som tillsammans 

tog alltför mycket tid i anspråk och som gjorde att specialpedagogerna också var mindre 

tillgängliga för att kunna erbjuda det stöd som lärarana önskade.  

”Man kan prata, utreda såhär, så ibland kan det vara bra som ett stöd, men det kan bli 

att det bara blir en massa möten och information när det behövs jobbas med 

eleverna.”(Lärare E) 

”Kanske att hon inte skulle sitta med i alla möten men elevvårdsteamet tycker jag är bra 

att hon är med i. Vår specialpedagog hon är med i ledningsgruppen också. Hon sitter 

överallt. Ja, ibland tycker jag att hon kanske tar för mycket, sitter här och där och hur 

mycket blir det gjort då blir nästa fråga?” (Lärare F) 

En av lärarna var väldigt nöjd med det stöd som specialpedagogen representerade på 

arbetsplatsen.  

”Jag är väldigt nöjd med min specialpedagog på skolan. Jag upplever henne väldigt 

kunnig och hon är lätt att prata med. Hon har ofta goda idéer om hur man kan hjälpa det 

här barnet för mitt behov är ju naturligtvis att få hjälp med hur jag ska kunna hjälpa 

eleven/…/.” (Lärare I) 

3.1.3 Vad grundskollärarna upplever är skillnaden mellan yrkesrollen som specialpedagog 

och speciallärare i skolan 

I den tredje och sista frågeställningen som handlade om skillnaden på specialpedagoger och 

speciallärare framträdde den sjätte och sista kategorin kunskap förvärvad genom samarbete. Där 

framkom att några lärare var osäkra på skillnaden mellan de båda yrkesrollerna. Någon kände 

redan till skillnaden. Någon annan ansåg sig inte ha känt till skillnaden i början av sin lärarkarriär 

utan hade lärt sig skillnaden genom att ha arbetat nära en specialpedagog.  
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Några lärare uttryckte själva att de hade vissa svårigheter att besvara några av frågorna och ansåg 

att det berodde på att de upplevde en viss osäkerhet omkring de olika yrkesgrupperna 

speciallärare och specialpedagog och deras respektive uppdrag i skolan.  

” Alltså  jag vet ju inte skillnaden på de där två.” (Lärare A)   

Problemet kvarstod i viss mån även efter att informanterna fått skillnaden mellan de olika 

yrkesgrupperna förklarad för sig då flera av lärarna ändå ansåg sig vara fortsatt osäkra på vem 

som egentligen var speciallärare och vem som var specialpedagog på den aktuella arbetsplatsen.  

” Alltså  jag…jag vet inte vad specialpedagogen skulle göra. Jag vet inte vad en 

speciallärare gjorde heller. Jag bara vet vad jag gjorde själv. Men det är oklart, faktiskt 

väldigt oklart.” (Lärare K)  

Några av lärarna ansåg dock att de var bekanta med skillnaden mellan rollen som speciallärare 

och specialpedagog.  

”Specialläraren arbetar mer utifrån elevens enskilda färdigheter och är individinriktat 

och tränar elev i olika ämnen medan specialpedagogen har mer av ett helhetsperspektiv 

och arbetar mer med eleven genom olika typer av samtal.” (Lärare G)  

De som i första hand uppgav att de kände till denna skillnad var de lärare som hade arbetat nära 

en specialpedagog på sin arbetsplats.  

”Tidigare hade jag kanske inte vetat skillnaden riktigt men nu när man har jobbat som 

lärare de här åren så vet man ju att en specialpedagog handleder lärarna och en 

speciallärare handleder eleverna så att så tänker jag nu idag men hade du frågat mig 

från början hade jag kanske inte vetat skillnaden.” (Lärare I) 

Ett resultat av studien är därför att de lärare som har arbetat nära en specialpedagog på sin 

arbetsplats var mer nöjda med specialpedagogrollen i skolan än de som inte hade arbetat nära en 

specialpedagog.  

4. Diskussion  

4.1 Sammanfattning av resultatet 

Studiens resultat påvisar såväl likheter som skillnader vad gäller grundskollärares syn på 

specialpedagogrollen i skolan. Några förväntningar som lärarna hade på specialpedagogrollen var 

att en specialpedagog skulle vara tillgänglig och påläst. Specialpedagogen skulle också coacha 

lärarna genom att erbjuda handledning och stöttning samt arbeta med kartläggning. Hur dessa 
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förväntningar infriades på arbetsplatsen rådde det delade meningar om. Några lärare var nöjda 

medan andra inte ansåg att deras förväntningar infriats och hellre ville se fler speciallärare som 

lärarna kunde dela sitt arbete med. Flera lärare ansåg att ”work place assimilation” (Abbott, 

1988) förekom på arbetsplatsen och att specialpedagogiska arbetsuppgifter föll tillbaka på lärarna 

och tyngde dem. De arbetsuppgifter som lärarna ansåg vara viktigast att specialpedagogerna 

utförde i skolan var handledning och konkreta tips. Vad gäller skillnaden mellan rollen som 

specialpedagog och speciallärare i skolan framstod den som oklar hos några av lärarna. Vissa 

lärare upplevde dock att de var bekanta med skillnaden mellan rollerna. Andra menade att de 

förvärvat kunskap om skillnaden genom att arbeta nära en specialpedagog och att lärarna tidigare 

inte vetat vad en specialpedagog hade kunnat bidra med till verksamheten.  

Syftet med studien var att studera vilka förväntningar några grundskollärare i grundskolans 

senare del hade på specialpedagogrollen i skolan. Utifrån resultatet har sex olika kategorier 

framträtt som är en negativ förväntan på specialpedagogrollen och en positiv förväntan på 

specialpedagogrollen samt ”work place assimilation” och konkret hjälp följt av handledning och 

stöd samt kunskap förvärvad genom samarbete. Såväl skillnader som likheter märks i lärarnas 

svar inom de olika kategorierna. 

4.2 Resultatdiskussion   

I studien beskrev elva lärare i grundskolan sina förväntningar på specialpedagogrollen i skolan. 

Resultaten visade på variationer i lärarnas beskrivningar. Den begreppsförvirring mellan rollen 

som speciallärare och specialpedagog som kan märkas hos några av respondenterna är i sig ett av 

studiens resultat. Det var ett medvetet val att inte inleda intervjun med att förklara skillnaderna 

mellan de två rollerna eller att förklara specialpedagogens uppdrag i skolan. Fokus för denna 

studie var istället att lyssna in vad informanterna själva redan visste samt deras egna 

förväntningar.   

En negativ förväntan och en positiv förväntan på specialpedagogrollen var två teman som 

framkom. Den negativa förväntan var mer vanligt förekommande än den positiva i lärarnas 

beskrivningar. Någon lärare saknade ett konkret resultat av specialpedagogens arbete och i något 

fall ansågs tjänsten som specialpedagog som en karriärtjänst att framhäva inför övriga lärare. 

Några lärare ansåg att det behövdes fler speciallärare än specialpedagoger just för det handfasta 

arbetet med eleverna. Tillgänglighet, handledning och stöttning samt kartläggning var också 
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arbetsuppgifter som flera lärare lyfte som viktiga. Av dessa förväntningar finns både handledning 

och kartläggning med i den senaste examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2011:688) 

och kan därför anses ingå i det specialpedagogiska uppdraget.  

Endast en lärare i studien ansåg sig ha fått alla sina förväntningar på specialpedagogrollen 

uppfyllda. Ahlberg (1999) tar upp att lärarnas förväntningar i skolan inte alltid stämmer överens 

med den kompetens som ingår i specialpedagogrollen och att det därför inte är konstigt om det 

ibland ledde till motsättningar. Även i denna studie framkom att lärarna efterfrågade att 

specialpedagogerna skulle arbeta direkt med eleverna. I Malmgren Hansens (2002) studie visade 

det sig att lärarnas förväntningar på specialpedagogrollen ibland var orealistiskt höga. Däremot 

framkom både i Malmgren Hansens (2002)  och i Sahlins (2004) studie att lärarna upplevde en 

misstänksamhet mot handledning som inte framkom i denna studie. Helldin (2000) och Byström 

& Nilsson (2003) anser att lärare i skolan har krav och förväntningar på specialpedagogrollen 

som innebär att lärarna förväntar sig att specialpedagogerna ska delta i den konkreta 

undervisningen av eleverna. Det var något som framkom även hos lärarna i denna studie.  Abbott 

(2007) beskriver SENCOs roll på Nordirland som en roll som innehåller mycket undervisning. 

Även Cole som granskat SENCOs roll i England och Wales (2005) kom fram till att många 

SENCOs var upptagna enbart med sina operativa arbetsuppgifter. Här kan likheter mellan denna 

studies resultat och tidigare forskning skönjas. 

Denna studie behandlar även hur grundskollärarna upplevde att deras förväntningar på 

specialpedagogrollen infriades. Resultaten utmynnade i kategorierna ”work place assimilation” 

och konkret hjälp. Flera lärare gav uttryck för att det förekom uppgifter av specialpedagogisk 

karaktär på deras arbetsplats som av olika skäl ankom på grundskollärarna själva att utföra. Detta 

upplevde flera lärare som tungt då de själva inte ansåg sig ha varken tid eller kunskap för detta. 

Abbot (1988) menar att det finns en formell arbetsbeskrivning men att det i praktiken ofta även 

finns en annan, mindre formaliserad, arbetsfördelning på en arbetsplats. Han menar också att 

”work place assimilation”, när en personalkategori utför arbetsuppgifter som inte hör till den 

professionens formella jurisdiktion ibland förekommer på en arbetsplats. Enligt Abbott (1988) 

görs arbetsfördelningen i praktiken ibland helt enkelt därför att ett visst arbete behöver utföras. I 

denna studie angav lärarna att anledningen till arbetsfördelningen ofta var att specialpedagogens, 
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eller i vissa fall även speciallärarens tid, inte räckte till för alla arbetsuppgifter som behövde 

utföras. 

Göransson et al. (2015) tar i sin studie av specialpedagogers och speciallärarers utbilning och 

arbete i Sverige upp att både specialpedagoger och speciallärare i studien ofta arbetade inom 

verksamheter i skolan som de saknade behörighet att arbeta som lärare inom. Av de som arbetade 

som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan saknade så många som hälften 

grundskollärarutbildning. I ljuset av det resultatet är det möjligt att reflektera över om 

utbildningsbakgrunden påverkar dessa yrkesgruppers möjlighet att åberopa legitimitet över 

särskilda områden på arbetsplatsen.  Flera lärare i min studie uttryckte även att de önskade sig 

mer konkret hjälp med eleverna från specialpedagogen på skolan. Anledningen till det uppgavs 

ofta vara att lärarna i första hand önskade någon att dela arbetet med eleverna med samt konkreta 

tips på hur de skulle arbeta med eleverna. Bladini (2004) menar att det får konsekvenser för andra 

yrken i skolan när rollen som specialpedagog ska etableras i en redan befintlig verksamhet. Hon 

menar också att rollen som specialpedagog befinner sig i en professionaliseringsprocess. Denna 

studie visar att den processen fortfarande pågår elva år efter Bladinis studie. Det kan vara en av 

anledningarna till att lärarna i denna studie fortfarande förväntade sig mer konkret hjälp än vad 

specialpedagogerna i första hand är utbildade till att utföra.  

Vilka arbetsuppgifter grundskollärarna ansåg vara viktigast att en specialpedagog utför i skolan 

behandlades också i studien. Där framkom kategorin handledning och stöd. Lindqvist (2013) 

lyfter frågan om specialpedagogerna som yrkesgrupp har fått till uppgift av regeringen att arbeta 

för inkludering i sina verksamheter trots att det fanns ett motstånd mot detta i skolorna. 

Motståndet mot att specialpedagogerna ska arbeta för inkludering är något som i några fall även 

framkom hos lärarna i min studie trots att inga specifika frågor ställdes om inkludering.  

Lindqvist (2013) påtalar att det finns studier som påvisar de svårigheter som finns för 

specialpedagoger att etablera en ny yrkesroll. Något som visade sig inte vara så lätt var att 

verkligen få fullmakt för att utföra de arbetsuppgifter som yrkesrollen krävde (Abbott, 2007, 

Malmgren Hansen, 2002). Lindqvist (2103) menar att vilket område specialpedagoger egentligen 

har jurisdiktion över är oklart och att det delvis beror på att det saknas formuleringar om detta i 

de nationella styrdokumenten för skolan i Sverige. Hon menar att det därför kan förekomma en 

förhandling eller en kamp om vem som ska göra vad i skolan. Även i denna studie framstod 
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specialpedagogens uppdrag som förvånansvärt oklart hos lärarna trots att de flesta hade en 

specialpedagog som kollega och trots att yrkesrollen som specialpedagog har funnits inom 

grundskolan i många år.  

Även Hargreaves et al. (2007) skriver om en studie som visar att SENCOs själva i England 

uppfattade sin roll som oklar och att några av de SENCOs som ingick i studien ansåg att deras 

arbetsplats var en krigszoon som visade sig i en kamp mellan olika yrkesgrupper om vem som 

borde ansvara för vad. Om till och med SENCOs själva i England uppfattade sin roll som oklar är 

det möjligen mindre anmärkningsvärt att grundskollärarna i denna studie, som tillhör en annan 

yrkesgrupp än specialpedagoger, ansåg att rollen som specialpedagog i skolan var oklar.  

Slutligen försöker denna studie behandla vad grundskollärarna upplever vara skillnaden mellan 

yrkesrollen som specialpedagog och speciallärare i grundskolan. Där framkom kategorin kunskap 

förvärvad genom samarbete.  Abbott (1988) menar att det kan vara svårt för en profession att 

uppnå jurisdiktion över ett område om inte allmänheten har kännedom om vad yrkesgruppens 

arbete egentligen leder till och ger för resultat. I denna studie kände flera av lärarna inte till vad 

en specialpedagog egentligen gör eller borde göra eller vad som är skillnaden på en 

specialpedagog och en speciallärare. De lärare som hade arbetat nära en specialpedagog hade 

däremot oftare kännedom om detta. 

Resultaten av denna studie kan utifrån Abbotts (1988) teorier tolkas som att det finns svårigheter 

för specialpedagoger att få jurisdiktion över det område som innebär att arbeta förebyggande med 

skolutveckling för inkludering.  Det var även en del av det resultat som Lindqvist (2013) kom 

fram till i sin studie. Hon menar att ett annat hinder för specialpedagogers arbete kan vara den 

rådande bilden av specialpedagoger som yrkesgrupp som finns i skolan. Specialpedagogerna är 

ofta sedda som speciallärare (”special educators”, Lindqvist, 2013, s.155) som representerar ett 

synsätt där den traditionella undervisningen inte kan handha alla elever på skolan (Abbott, 1988).  

I Skollagen (SFS, 2010:800) lyfts numer vikten av att de specialpedagogiska insatserna 

tillgodoses i skolan genom att personal som har en sådan kompetens ska finnas. Enligt Bladini 

(2004) förändrades synen på specialpedagogisk verksamhet till ett miljörelaterat perspektiv från 

ett individrelaterat perspektiv i och med att speciallärarutbildningen lades ner och 

specialpedagogutbildningen startade. Resultatet av denna studie kan dock tolkas som att den 
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förändringen ännu inte slagit igenom i de verksamheter där lärarna i studien verkade. Von 

Ahlefeldt Nisser (2009) menar att det är viktigt att specialpedagogen som yrkesroll finns i skolan 

för att utmana den traditionella uppfattningen om ett problemfokuserat och ett individualistiskt 

perspektiv. Resultatet av denna studie pekar i samma riktning.  

4.3 Metoddiskussion  

Augustsson (2012) påtalar vikten av att verkligen försöka skildra den metod som forskaren har 

använt i sin undersökning och även det material som har använts. Det är något som kontinuerligt 

har beaktas i denna studie. Intervjuerna har haft för avsikt att fånga de olika förväntningar som 

grundskollärarna hade på specialpedagogrollen. Via den fenomenografiska ansatsen framkom 

även vilka skillnader och likheter som fanns i grundskollärarnas uppfattningar. Litteratur som 

inkluderade såväl svenska som internationella studier utgjorde en referensram till 

undersökningen. Det visade sig tyvärr vara svårt att hitta litteratur med exakt samma fokus som 

denna studie. Därför har ett försök gjorts att ge en bakgrund till det område som studien berör 

genom att ta del av litteratur och artiklar som berör närliggande områden. Detta innebar en 

oförutsedd svårighet. Ytterligare ett problem som framkom under studiens gång var att rollen 

som specialpedagog inte existerar i alla länder och att såväl benämning, ansvarsområde och 

arbetsuppgifter delvis skiftar mellan olika länder. Det innebar för denna studie att det har varit 

svårt att jämföra rollen som specialpedagog länder emellan. 

Carlström et al. (2006) anser att forskaren ska redovisa sin egen syn på genrealiserbarheten i en 

genomförd studie. Resultatet av denna studie kan inte generaliseras till andra grupper än de som 

ingår i just den här undersökningen (Trost, 2005). Denscombe (2004) menar att vilken relevans 

resultaten av en viss forskning har för andra personer eller händelser än de som ingick i just den 

aktuella studien oftare är något som en enskild person föreställer sig än något som faktiskt går att 

påvisa.  

4.3.1 Urval                    

Samtliga intervjuer i denna studie är utförda på skolor där jag själv inte har arbetat då jag ansåg 

att risken annars skulle ha funnits att respondenterna anpassade sina svar till vad de ansåg skulle 

vara bäst för studien. Samtliga informanter kände dock till vilken bakgrund jag som intervjuare 

hade. Det är naturligtvis möjligt att den informationen kan ha påverkat informanterna att inte vilja 
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tala illa om specialpedagogyrket. Den information som informanterna erhöll om mig som 

intervjuare kan å andra sidan även ha fungerat trygghetsskapande.  

Syftet med urvalet i en kvalitativ studie är ofta att få fram en så stor variation som möjligt i 

svaren inom den grupp som studeras menar Carlström et al. (2006). De tar även upp att just 

resurser och tid i slutänden ändå är avgörande för hur många informanter som kan delta i studien. 

De hävdar dock även att kvaliteten på intervjuerna är viktigare än hur många intervjuerna är. Det 

stämmer väl med erfarenheten från denna studie.  

4.3.2 Procedur  

Intervjuerna genomfördes vid den tidpunkt som passade respondenterna bäst. En intervju som är 

alltför inklämd i respondenternas dagsprogram kan upplevas som stressig, något som skulle 

kunna påverka resultatet av intervjun negativt (Carlström et al., 2006). Att intervjuerna gick att 

genomföra relativt ostört var också vara en viktig förutsättning för en god kvalitet på intervjuerna 

då ständiga avbrott annars kan uppfattas som störande både för intervjuare och respondent och 

skulle kunna göra att båda tappar fokus på intervjun (Carlström et al. 2006).  

Att enbart lita till sitt minne och till minnesanteckningar från intervjuerna är inte lika tillförlitligt 

som att spela in hela intervjun. Kvale et al. (2009) behandlar dessa problem. De menar att det kan 

uppfattas som störande och skapa avbrott i ett pågående samtal om jag som intervjuare ska 

anteckna under själva intervjun. Om intervjuaren enbart ska försöka komma ihåg vad som sagts 

under intervjun utan att anteckna kan det leda till att intervjuaren helt enkelt inte längre minns hur 

informanterna har formulerat sig. Ryen (2004) hävdar också att intervjuer bör spelas in just för att 

utgöra en garanti för riktiga utskrifter.  

Vad gäller nästa steg som är bearbetningen av data i form av transkriberingen, menar Kvale et al. 

(2009) att en fördel med att själv transkribera sitt forskningsmaterial är att man då redan har 

påbörjat en analys av intervjuerna under transkriberingen.  

4.3.3 Datainsamling  

Carlström et al. (2006) menar att är viktigt att redogöra öppet för sin argumentering för att 

underlätta för läsaren att kunna analysera valet av datainsamlingsmetod (Carlström et al., 2006). 

Det är även viktigt att en person som tar del av en studies resultat själv har möjlighet att bilda sig 

en uppfattning om hur intervjuerna genomförts för att ha möjlighet att bedöma hur pass 
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tillförlitliga resultaten egentligen är. I detta arbete finns därför en så noggrann redogörelse som 

möjligt av detta (Carlström et al., 2006). 

Kvale et al. (2009) tar upp vikten av att intervjufrågorna är både enkla och kortfattade. I denna 

studie har hänsyn tagits till detta i arbetet med konstruktionen av frågeguiden. Kvale et al. (2009) 

menar också att frågornas formulering behöver anpassas till såväl ämnet som syftet med intervjun 

då olika formuleringar av en fråga kan uppmana till relativt olika svar.  

4.4 Avslutande reflektion  

Denna studie kan anses utgöra ett litet bidrag till kunskapsutvecklingen inom specialpedagogik. 

Studien bidrar med erfarenhetsbaserade kunskaper som skulle kunna vara av intresse för framför 

allt specialpedagoger och studerande på specialpedagogprogrammet men även för 

grundskollärare och andra yrkeskategorier inom skolan. Flera av informanterna angav att de var 

osäkra på vad det specialpedagogiska uppdraget innebar inom ramarna för grundskolan. 

Majoriteten av informanterna skulle också hellre se fler speciallärare i skolan på bekostnad av 

specialpedagoger.  

Göransson el al. (2015) skriver om behovet av en ny yrkesroll som bygger på ett relationellt 

perspektiv på skolproblem med arbetsuppgifter som att handleda, arbeta med skolutveckling och 

förebyggande arbete. Göransson et al. (2015) menar att enligt Abbot (1988) uppstår ett sådant 

behov i allmänhet först på arbetsplatsen, sedan hos allmänheten för att först därefter bli till en 

bestämmelse. Vad gäller rollen som specialpedagog i skolan gick det inte till på det viset menar 

Göransson et al. (2013) då de skriver: ”Den nya yrkesrollen kan snarare ses som ett uttryck för en 

utbildningspolitisk intention som formulerades i termer av en ny yrkesexamen.” (Göransson et al. 

2015, s. 36).  

En reflektion utifrån min studie är därför att det är möjligt att även själva uppkomsten till 

yrkesrollen som specialpedagog har spelat roll för informanternas syn på specialpedagogrollen. 

Om lärarna i studien aldrig har upplevt ett behov av en specialpedagogroll i skolan är det 

möjligen inte lika anmärkningsvärt att de hellre önskar fler speciallärare som kan göra ett jobb på 

golvet. 
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4.5 Konklusion 

Konklusionen av denna studie är att synen på specialpedagogrollen skiljde sig åt mellan lärarna. 

Flera av informanterna var negativt inställda till specialpedagogrollen i skolan. De som var mest 

positiva var de som hade arbetat nära en specialpedagog. Den förväntan på specialpedagogrollen 

som fanns hos grundskollärarna samt vilka arbetsuppgifter lärarna ansåg vara viktigast att 

specialpedagogerna utförde skiljde sig också åt. Hur den förväntan infriats upplevdes också olika 

men oftare negativ. Någon upplevde att deras förväntan infriats men flera av lärarna ansåg inte 

det. Vissa av lärarna kände till skillnaden mellan rollen som specialpedagog och rollen som 

speciallärare i skolan men inte alla. Trots att rollen som specialpedagog i skolan har funnits sedan 

början av 1990-talet framstod den som relativt oetablerad och i flera fall även oönskad i lärarnas 

ögon. Några lärare uttryckte även att ”work place assimilation” (Abbott, 1988) var ett problem. 

Lärarna ansåg att det fanns arbetsuppgifter av specialpedagogisk karaktär på arbetsplatsen som 

spillde över på lärarna själva när specialpedagogens och speciallärarens tid inte räckte till för att 

täcka verksamhetens behov.  

4.6 Fortsatt forskning  

Det skulle vara mycket intressant att även inkludera fler yrkesgrupper i grundskolan såsom 

speciallärare, skolledning samt även föräldrar och elever för att få en bredare syn på vilka 

förväntningar som finns på specialpedagogrollen i skolan även om det tyvärr inte varit möjligt att 

göra i denna studie. Det skulle dessutom även vara intressant att jämföra skillnader och likheter i 

dessa gruppers syn på specialpedagogrollen i skolan med specialpedagogers egen syn på sin roll i 

grundskolan för att få en bild av de skillnader och likheter som föreligger och analysera dessa.  
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Bilaga 1: Frågeguide 

Frågeguide:  

1. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

2. I vilka årskurser går de elever som du arbetar med för närvarande? 

 

3. Vilken är din utbildning? 

 

4. Hur länge har du arbetat som grundskollärare? 

 

5. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

6. Hur gammal är du? 

 

7. Vad kommer du att tänka på när du hör ordet ”specialpedagog”? 

 

8. Känner du till vilka en specialpedagogs arbetsuppgifter är i skolan? Var har du i så 

fall fått den informationen? 

 

9. Vilka arbetsuppgifter anser du att en specialpedagog utför i skolan och hur 

uppfattar du de arbetsuppgifterna?  

 

10. Vilka arbetsuppgifter anser du vara viktigast att en specialpedagog utför i skolan? 

 

11. Vad anser du vara den största skillnaden mellan yrkesrollen som speciallärare och 

specialpedagog i skolan?  

 

12.  Känner du till hur det specialpedagogiska stödet är organiserat på den skola där 

du arbetar för närvarande? Kan du i så fall beskriv det? 
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13. Om det inte finns någon specialpedagog på din nuvarande arbetsplats, kan du i så 

fall beskriva vem eller vilka som i så fall ansvarar för de specialpedagogiska 

arbetsuppgifterna på skolan?   

 

14. Minns du när du senast hade kontakt med en specialpedagog i ditt arbete? 

 

15. Vem tog kontakt? 

 

16. Vad kunde specialpedagogen hjälpa till med? 

 

17. Vilka förväntningar upplever du att du har på specialpedagogrollen i skolan? 

 

18. Hur upplever du att de förväntningarna infrias? 

 

19. Anser du att specialpedagogen som yrkesroll behövs i skolan? 

 

20. Om du fick önska fritt – vilket typ av stöd anser du att rollen som specialpedagog 

skulle innehålla i skolan?  

 

21. Är det något som undrar över eller något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Missivbrev                                                                                                            2014-12-11   

Grundskollärares förväntningar på specialpedagogrollen - en intervjustudie  

Hej! Jag går Specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. Under sista delen 

av utbildningen ska jag genomföra en intervjustudie som ligger till grund för ett självständigt 

arbete, en magisteruppsats. Jag som genomför studien heter Ulrika Hedman Norén. Jag är 

grundskollärare i år 4-9 med inriktning svenska, engelska och svenska som andraspråk. Jag 

undrar om jag får intervjua dig om dina tankar om specialpedagogers roll i skolan?  

Med intervjustudien hoppas jag kunna få en mer ingående kunskap om förväntningarna på 

specialpedagogrollen hos några grundskollärare på fem skolor. Deltagandet i studien är 

naturligtvis frivilligt. Det innebär att även om du tackat ja till att delta i studien och sedan ändrar 

dig, kan du när som helst tacka nej till fortsatt deltagande.   

Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter och sker med en deltagare i taget på din arbetsplats. 

Intervjuerna kommer att spelas in på i-pad och sedan transkriberas av mig.     

Intervjusvaren kommer att behandlas med full konfidentialitet.  Den konfidentiella behandlingen 

av intervjusvaren innebär att identiteten på skolor och enskilda deltagare aldrig röjs eller 

missbrukas. När intervjun är transkriberad kommer jag att maila utskriften till dig för att ge dig 

möjlighet att återkomma du har några kommentarer. Resultaten av studien kommer du att kunna 

få ta del av i den färdiga uppsatsen via mig.  

Jag kommer att kontakta dig 2014-12-15 via telefon eller mejl för att höra om du vill delta i 

studien och för att i så fall hitta en tid som passar dig för en intervju under nästa vecka. Jag är 

mycket tacksam för din medverkan!   

Med vänlig hälsning, Ulrika Hedman Norén, studerande på Mälardalens högskola, Västerås, 

annaulrikahedman@hotmail.com, 073-741 32 14 

Min handledare för uppsatsen är: Jenny Wilder, jenny.wilder@mdh.se, tel. 021-10 31 02.   

mailto:annaulrikahedman@hotmail.com

