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Titel 
Formuleringsarena möter realiseringsarena 

Förväntningar på specialpedagoger och speciallärare 

 

English title 
Formulation arena face realization arena 

Expectations on SENCOs and special education teachers in school 

 

Abstract 

 
I den svenska skolans verksamhet finns idag två yrkesroller inom det specialpedagogiska 

området, den ena är specialpedagog och den andra är speciallärare. Under vår utbildning 

till specialpedagoger har vi upptäckt att andra lärare och rektorer har bristande kunskap 

om skillnader och likheter mellan de båda yrkesgrupperna. Vi har också upptäckt att 

förväntningarna på rollerna är oklara. För att fördjupa våra kunskaper i ämnet beslöt vi 

oss för att intevjua två rektorer på två olika skolor och göra enkätstudie med lärarna på 

respektive skola.  

 

Syftet med studien var att få svar på frågorna kring, specialpedagogers och speciallärares 

efterfrågade kompetenser, elever i behov av särskilt stöd samt samverkan mellan 

specialpedagoger och speciallärare och andra lärare. Resultaten vi fick tyder på att de 

båda yrkesrollerna formas av den kultur kring specialpedagogisk verksamhet som råder 

på respektive skola. Rollerna för specialpedagogisk verksamhet bestäms av rektorerna 

på varje skola. Vid analysen av enkätstudierna kan vi konstatera att svaren 

överensstämmer med vad som kom fram vid intervjuerna av rektorerna. Förväntningar 

från lärarnas sida på specialpedagoger och speciallärare överensstämmer med rektors, 

på respektive skola. Även synen på elever i behov av särskilt stöd  överensstämmer med 

rektorernas syn. Samverkan mellan lärare och specialpedagoger, speciallärare, kring 

elever i behov av särskilt stöd, ser olika ut beroende på vilken mikrokultur som råder på 

respektive skola.  På den ena skolan ligger fokus på samverkan i arbetet för elever, och 

i den andra på samverkan kring arbetet med elever. 

 

Nyckelord 
Elever i behov av särskilt stöd, förväntningar, kompetens, samverkan, speciallärare 

specialpedagog, yrkesroller 
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Tack till  

 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Ulla Gadler för det stöd och den 

handledning hon har gett oss under skrivandets process. Tack för alla goda råd och 

synpunkter vi fått samt att vår text blivit synad, så att alla småfel har upptäckts.  

Tack till alla lärare och föreläsare på LNU i Växjö som vi haft förmånen att få lyssna 

till, under hela vår utbildning.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till rektorerna och lärarna på våra undersökta skolor för 

att de tog sig tid och ställde upp på intervju- och enkätundersökning. Utan er hade vårt 

resultat uteblivit. Sist men inte minst tack till våra respektive familjer som har fått stå ut 

med oss under denna tid. 



 

 

 

 

4 

Innehåll 

1 Inledning       6 

2   Bakgrund      10 

       2.1 Historisk tillbakablick    10 

       2.2 Lärarutbildningar    10 

       2.3 Hjälpklasser, homogena klasser   11 

       2.4 Speciallärarutbildning inrättas   12 

2.5 SIA-utredning    13 

       2.6 Kommunalisering i skolan   15 

       2.7 Speciallärarutbildningen läggs ner- specialpedagogutbildningen   

        startar                         15 

2.8 Synen på avvikelse och normalitet 17

   

      3   Syfte och frågeställningar      20 

      4   Tidigare forskning    21 

      4.1 Specialpedagogens och speciallärarens uppdrag i mötet    

             med yrkesrollen i Sverige   21 

4.2 Tidigare forskning i andra nordiska länder    25         

4.3 Internationell överblick – England   27 

      5 Teorier     29 

  6 Metod     31 

           6.1 Metodval     31 

     6.2  Urval     33 

     6.3  Tillvägagångssätt    33 

             6.4  Etiska överväganden                                                                  34 

   6.5  Metodkritik 34

    

     7   Resultat intervju- och enkätstudie   36 

 



 

 

 

 

5 

    7.1  Resultat intervjuer 36

            7.1.1 Specialpedagogiska kompetensen på skolan 36 
                       7.1.2  Elever i behov av särskilt stöd 39 

                       7.1.3  Specialpedagogiskt stöd för alla elevers möjligheter till 

utveckling mot målen   41 

                       7.1.4 Samverkan mellan specialpedagog respektive  

                                speciallärare och övriga lärargrupper  42 

      7.1.5 Förståelse av de olika uppdragen och vem styr rollen 42 

                       7.1.6  Specialpedagogens respektive speciallärarens viktigaste  43 

                              uppgift 

      7.2  Resultat enkätstudie    43 

     7.2.1 Specialpedagogisk kompetens   44 

     7.2.2 Elev i behov av särskilt stöd   44 

     7.2.3 Samverkan    45 

 

       8  Analys 46

   8.1  Specialpedagogisk kompetens 46

   8.2  Elever i behov av särskilt stöd 47

   8.3  Samverkan 48

      

         9 Diskussion     51 

      9.1 Metoddiskussion    51 

      9.2 Resultatdiskussion    52 

                9.3  Pedagogiska implikationer   53 

           9.4 Fortsatt forskning                                                                             54 

     

       Referenser                                                                              55 

 

               Bilaga 1 61

       Bilaga 2 62

      

    

 

 



 

 

 

 

6 

1 Inledning 
 

Inom skolans verksamhet finns idag två yrkesbeteckningar inom det specialpedagogiska 

området, specialpedagog och speciallärare. Speciallärarutbildningen, som är den äldsta 

av de båda, blev statligt reglerad i samband med införandet av den första läroplanen för 

grundskolan Lgr 62 (1962). Dessförinnan var det upp till enskilda lärare att läsa enstaka 

kurser för att ta hand om elever med särskilda behov i så kallade hjälpklasser (Tinglev, 

2014). I Samband med Lgr62 infördes begreppet specialpedagogik. 

Specialpedagogutbildningen å sin sida startades 1990, samtidigt som beslut togs att 

lägga ned speciallärarutbildningen. Ett av skälen till att utbildningen lades ned var det 

fokus som riktades mot individen istället skulle riktas mot skolans miljö. Enligt Tinglev 

var tanken bakom nedläggningen att tona ner det individfokuserade och istället lyfta det 

relationella perspektivet. Under de 17 år som speciallärarutbildningen var nedlagd kom 

så småningom kritik att riktas mot specialpedagogutbildningen som av Högskoleverket 

(2006) inte ansågs hålla måttet. Året efter att Allianspartierna, 2006, kom i 

regeringsställning, togs beslutet att 2008 återinföra speciallärarutbildning, men nu i ny 

version. Sedan dess har båda utbildningarna genomförts parallellt på nio lärosäten runt 

om i Sverige (Lansheim, 2010). De bedrivs på avancerad nivå och är 

påbyggnadsutbildningar om 90 hp. Enligt examensordningarna (2007:638 ,2011:186) 

har de båda utbildningarna många likheter. På grund av dessa likheter råder det 

otydlighet ute i verksamheten kring de båda yrkesprofessionerna. 

 

Vid flera tillfällen har vi stött på frågor från våra arbetskollegor om olikheter mellan de 

båda yrkena. En vanlig föreställning är att alla är speciallärare och har samma uppdrag. 

Likheter, som vi uppmärksammat i uppdragen är exempelvis; För 

specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 

att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd 

inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. (SFS 2007:638) 

För speciallärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 

att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd 

(SFS 2011:186). Specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter är inriktade mot 

tre nivåer; individ-, grupp- samt organisationsnivå. I båda yrkenas uppdrag ligger 

uppgiften att vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor både 

gentemot kollegor, skolledare, föräldrar och andra berörda. Utbildningen lägger tyngd 

på samverkansfrågor, värdepedagogik och psykosociala perspektiv på lärande och 

utveckling. Inom både specialpedagog- och specialläraryrket är lärandeprocesser 
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centrala, där man utvecklar och aktivt stödjer elever i behov av särskilt stöd på olika 

nivåer (Linnéuniversitetet, Växjö programbeskrivning, hemsida). Likheterna är 

visserligen många, men det finns också skillnader. Speciallärarens arbete bedrivs med 

elever medan specialpedagoger arbetar för elever. Speciallärarens fördjupade kunskaper 

inom språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska bidra till att 

utveckla ämnenas didaktik (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Ahlberg, 2013).  

Specialpedagogens profession ska undanröja och förebygga hinder på organisations- 

grupp- samt individnivå, Enligt Svensk Författningssamling (SFS, 2007:638) skall 

specialpedagogen arbeta för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, 

förskoleklass, skola eller vuxenutbildning. För den optimala skol- och elevutvecklingen 

behövs de båda yrkesrollerna eftersom de kompletterar varandra (Ahlberg, 2013). 

 

Som framgår ovan skiljer sig uppdragen till viss del åt, men i praktiken ser det inte ut så. 

Det är framför allt verksamhetens behov som avgör hur den specialpedagogiska 

kompetensen bäst tillvaratas. Vår erfarenhet är att skolledarna ofta likställer dessa två 

yrken och det är ganska vanligt att specialpedagoger arbetar som speciallärare ute i 

skolorna. Det arbetssätt som växer fram i verksamheten påverkas av det samhällsklimat 

som råder för tillfället. Specialpedagogik är ett väldigt hett tema i dagens politik och 

samhälle (Ahlberg, 2013). Inte minst förändringar inom lärarutbildningar är ett bevis på 

detta. Det direkta inflytandet från olika styrningar i regeringen påverkar 

realiseringsarenan. Ahlberg (2013) framhäver att specialpedagogiskt arbete i skolan är 

rent politiskt styrt: ”Influenserna till denna styrning kommer från den aktuella 

ideologiskpolitiska hållningen. Det kan emellertid dröja åtskilliga år innan en politisk 

viljeinriktning får ett reellt genomslag i skolans vardag och leder till förändringar i 

önskad riktning” (a.a, s. 31).   

 

En avgörande faktor för hur den specialpedagogiska verksamheten utformas är den 

rådande politiken, den andra och inte minst viktiga faktorn är synsättet på normalitet och 

avvikelse (elever i svårigheten) som skolledningen och pedagogerna har i 

skolverksamheten.  Det är inte sällan som synen på avvikelse och normalitet styr 

inkluderings- respektive exkluderingsprincipen (Ahlberg, 2013, Persson, 2013). Skrtic 

menar enligt Persson (2013) att snäva pedagogiska ramar avgör normalitet och 

avvikelse. Det betyder att den vanliga pedagogiken är beroende av specialpedagogiken, 

å andra sidan råder ett omvänt beroende eftersom specialpedagogikens legitimitet kräver 

elever i behov av särskilt stöd(a.a). I spåren av problematisering kring normalitet och 

avvikelse framhåller Nilholm (2006) två olika perspektiv, kompensatoriskt där han 
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menar att svårigheter tillskrivs eleven, respektive kritiskt perspektiv, där elevens 

svårigheter istället bör ses som resultatet av brister i den omgivande miljön. Gerrbos 

(2012) forskning om hur specialpedagogik gestaltar sig i skolverksamhet, har bland 

annat visat ett resultat på att ansvariga lärares kunskap och kompetens, är avgörande för 

vilka specialpedagogiska stödinsatser som sätts in (a.a). Vi har reflekterat över Nilholms 

(2006) perspektiv i nära sammankoppling med Gerrbos (2012) forskning och ställt dem 

mot de olika förväntningarna på specialpedagogens respektive speciallärarens roll i 

skolverksamheten. I sökandet efter lediga specialpedagogtjänster, har vi 

uppmärksammat att flera arbetsannonser bekräftar den uppfattning som råder om att 

specialpedagogens och speciallärarens professioner är densamma: 

Specialpedagog/speciallärare sökes till Nydalaskolan, Malmö. Publiceringsdatum 2016-

04-22 

 

Som specialpedagog i åk F-6 ska du genomföra utredningar, bistå pedagogerna 

i arbetet med specialpedagogiska kartläggningar samt ansvara för skolans 

tilläggsbeloppsansökningar. Du ansvarar för skolans alternativa verktyg och att 

elever och pedagoger får den kunskap de behöver för att kunna använda dessa i 

det dagliga arbetet. Du kommer att ingå i och arbeta på uppdrag från vårt 

elevhälsoteam samt skolledarna. Du ingår i arbetslag och är delaktig i deras 

arbete med skolutveckling. 

Kvalifikationer: Du har specialpedagog eller speciallärarutbildning samt 

erfarenhet av arbete i åk F-6.  

 

Annonsen bekräftar vårt upplevda dilemma angående förväntningar på 

specialpedagogers respektive speciallärares arbete i skolans verksamhet. Föreställningen 

är att yrkenas uppdrag i princip är identiska. Vi befarar att det finns en risk att de båda 

yrkesprofessionerna eliminerar varandra så att det bara finns utrymme för den ena, trots 

att den egentliga tanken är att komplettera varandra. Eftersom examensordningen (SFS 

2011:186) för den nya speciallärarutbildningen skrevs så snarlik 

specialpedagogutbildningens (SFS 1993:100 med ändringar SFS 2007:638) gav den 

dåvarande skolministern Jan Björklund i uppdrag åt Högskoleverket att utreda om 

specialpedagogutbildningen skulle finnas kvar och istället utvidga 

speciallärarutbildningen att även omfatta specialpedagogiskt arbete (Högskoleverket, 

2011). Högskoleverket konstaterade att endast speciallärarutbildningen skulle finnas 

kvar eftersom utbildningarna överlappade varandra i stort sett. Vi grundar denna oro på 

de förslag som Högskoleverket presenterade 2012 (Persson, 2013). Även de båda 
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lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, ställde sig bakom förslaget att 

skrinlägga specialpedagogutbildningen. Emellertid backade Lärarförbundet sedermera 

från förslaget viket innebär att båda utbildningarna finns kvar (a.a). En risk med likheten 

mellan de båda utbildningarna är att rektorer och lärare inte vet skillnaden mellan, 

specialpedagoger och speciallärare. Följden blir ofta att specialpedagogen får arbeta som 

speciallärare och specialläraren som specialpedagog, beroende på vilka förväntningar 

rektor och övriga lärargrupper har.   
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2 Bakgrund 

 
2.1 Historisk tillbakablick 

 

Den svenska skolans ambitioner att vara en ”skola för alla” kan sägas ha sina rötter redan 

långt tillbaka på 1600-talet genom den tjeckiske pedagogen Comenius (Gerrbo,2012). 

Comenius argumenterade för alla barns rätt att gå i skolan, pojkar som flickor, rika som 

fattiga, frälse som ofrälse. För att detta skulle omfatta alla elever måste skolan och 

lärarna förhålla sig till alla elevers olikheter på ett likvärdigt sätt. Om ambitionen var att 

kunna möta alla elever, räckte det inte, enligt Comenius att upptäcka dem, utan skolan 

skulle också bemöta och arbeta med olika pedagogiska arbetssätt, för det optimala 

lärandet (a.a).  

 

Enligt Comenius var lärarens uppgift förutom att förmedla kunskaper, också att lära 

känna sina elever, utifrån likheter och olikheter. Elevgruppens sammansättning och 

variation var avgörande för hur läraren utformade och bedrev sin undervisning. Dessa 

tankar känns igen i modern tids läroplaner och styrdokument, med hänvisning till det, 

kan man säga att Comenius inte bara är pedagogikens förgrundsgestalt utan även 

specialpedagogikens (a.a).   

 

2.2 Lärarutbildningar 

 

Under 1900-talets början inrättade man s.k. hjälpklasser där elever gavs 

specialpedagogiskt stöd (Tinglev, 2014). Det var främst elever som man ansåg vara 

begåvningsmässigt svaga, som gick i hjälpklass. Varje skoldistrikt fick själv bestämma 

om man skulle inrätta hjälpklasser eftersom det var en kommunal angelägenhet både 

organisatoriskt och pedagogiskt (a.a). Timplanerna och kursplanerna utformades av de 

lokala myndigheterna. 1921 infördes ett krav på att Skolöverstyrelsen skulle godkänna 

dessa planer. Trots att hjälpklasserna var avsedda för elever som ansågs 

begåvningsmässigt svaga såg verkligheten annorlunda ut, här gick ofta även elever som 

kallades intellektuellt, socialt och moraliskt avvikande (a.a).  

 

Tinglev (2014) skriver, att speciallärarens uppgift var att, med hjälp av intelligenstest 

välja ut elever, för att gruppen skulle bli så homogen som möjligt. Visserligen hjälpte 

testerna till med gräns-dragningen men även andra svårigheter hos elever blev synliga, 
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till exempel elever som presterade sämre, än de elever som ansågs passa i hjälpklass. Med 

hjälp av andra tester och medicinska undersökningar kunde man även identifiera elever 

med andra svårigheter som till exempel ”normalbegåvade elever med svårare sjukdom 

eller defekter, barn som hade specifika läs- och skrivsvårigheter eller barn som störde 

undervisningen” (a.a, s.4). Länge var hjälpklasser det enda stöd en elev kunde få trots att 

det i läroplanen, både för 1943 och 1955, fanns ”detaljanvisningar om urvalsprocedur, 

organisation och pedagogik” i undervisningsplanen för de här klasserna (Tinglev, 2014, 

s.4). 1946 års skolkommission föreslog att hjälpklasserna skulle förstatligas, samtidigt 

ansågs det att verksamheten skulle byggas ut. Trots detta, var det arbetet, som sedermera 

ledde fram till införandet av ”en skola för alla”. När läroplanen kom 1955 fanns det flera 

olika selektiva lösningar: 

 

Hjälpklass 

Observationsklasser för elever med socioemotionella störningar. 

Läsklasser för normalbegåvade elever med lässvårigheter. 

Skolmognadsklasser för elever som inte klarade skolmognadsprövningar som 

infördes 1946. 

Hörsel- och synklass. 

Frilufts-och hälsoklass. 

Särskild specialundervisning. 

Särskild hjälpundervisning.  

Lärare i hjälpklasser var ofta en klasslärare som genomgått kurser om hur 

man skulle undervisa elever i dessa typer av klasser (Tinglev, 2014 s.5) 

 

Samtidigt som det lanserades en ny läroplan för grundskolan, Lgr62, infördes en statligt 

reglerad speciallärarutbildning. Hjälpklasslärarna fick undervisa i alla ämnen, de 

fungerade ofta som föreståndare för hjälpklassen. Enligt Tinglev var de metoder som 

användes inte annorlunda än i vanliga klasser,” skillnaden låg i grader av betoning av 

vissa pedagogiska inslag” (s.5).  

 

2.3 Hjälpklasser, homogena klasser  

 

Inrättandet av hjälpklasser skedde främst i större städer, där det fanns underlag för att 

bilda homogena hjälpklasser, men på mindre orter där underlaget inte var tillräckligt för 

att skapa den här sortens klasser, föreslogs redan på 1940–50-talet att, viss undervisning 

utanför klassens ram, kunde ske för dessa elever.  
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Forskning gjord på 60 och 70- talet visar emellertid på att elever i hjälpklasser presterade 

sämre än elever med motsvarande svårigheter som blev kvar i den ordinarie 

klassundervisningen. Resultaten av forskningen påverkade dock inte synen på 

stödundervisning nämnvärt (Tinglev, 2014). 

 

2.4 Speciallärarutbildning inrättas 

 

1962 kom en ny läroplan för skolan (Lgr 62) som var den första läroplanen för 

grundskolan. Här framfördes att det var viktigt att största möjliga hänsyn skulle tas till 

den enskilda elevens intresse och förmåga (Ahlberg, 2013). Därmed ansågs att kraven 

på hur elever i samma klass, presterade också måste få variera(a.a). Trots detta levde 

möjligheterna till segregation av elever som ansågs avvikande kvar. Fortfarande fanns 

många olika typer av specialskolor samt specialklasser kvar exempelvis hjälpklass, 

hörselklass, synklass, skolmognadsklass, läsklass, förberedelseklass och 

observationsklass (a.a). 

 

1962 infördes också en statligt reglerad speciallärarutbildning, samtidigt infördes 

begreppet specialpedagogik. Utbildningen var ett-årig för små- och folkskollärare och 

för ämneslärare bestod utbildningen av en enterminskurs. Delkursen specialpedagogik 

omfattade läs-och skrivsvårigheter, talfel och dess behandling, hörselsvaga elever, 

synsvaga barn samt ”CP-barn”. Specialläraren skulle arbeta i klinikundervisning men 

också kunna diagnostisera och analysera enskilda elevers inlärningssituation. Med hjälp 

av adekvat träningsmaterial åtgärdades eventuella brister. Specialläraren skulle även 

kunna utarbeta undervisnings- och träningsprogram, vilka sedan skulle användas för 

fortsatt träning i den vanliga klassen. Tanken bakom samverkan mellan specialläraren 

och klassläraren förordades i Lgr 62. Elever klassificerades utifrån sina svårigheter samt 

diagnostiserades utefter sina kunskaper eller brister. Klinikundervisning till exempel 

läsklinik och obs-klass fanns kvar en bra bit in på 1980-talet (Tinglev, 2014). 

 

1969 var det åter dags för en ny läroplan, Lgr69, här framkom avsikter om ökad 

integration av elever med funktionsnedsättning i den vanliga undervisningen. Målet var 

att elever med skolsvårigheter skulle så långt det var möjligt undervisas i ordinarie 

klasser (a.a).  
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2.5  SIA-utredningen  

 

1974 tillsattes en statlig utredning (SOU 1974:53), som fick namnet SIA, Skolans Inre 

Arbete. Utredningen analyserade bland annat undervisningen av svagpresterande elever 

och specialundervisningen, som ansågs ha stora brister. Studier presenterades, som 

visade att specialklasserna inte hade medfört de positiva effekter som avsågs (Ahlberg, 

2013). Det här ledde till att synen på elever i behov av särskilt stöd omvärderades. 

Slutsatsen drogs att elever med svårigheter inte kan ”jobba ikapp” sina klasskamrater 

genom avskilda stödinsatser (a.a). I SIA-utredningen användes inte bara begreppet 

elever i svårigheter utan det talades också om en skola ”med 

undervisningssvårigheter”(a.a, s.23). Tidigare fokus på individrelaterade skolsvårigheter 

vidgades nu också mot social- och skolrelaterade svårigheter, där sågs symtom som en 

komplicerad växelverkan mellan individuella dispositioner och omgivningens 

påverkansfaktorer (Tinglev, 2008).  SIA-utredningens analys, av specialundervisningen, 

bidrog till att det började ske en avveckling av test och diagnoser. Samtidigt förändrades 

även synen på eleven i behov, från att vara kategoriskt (von Wright, 2001) till att mer 

handla om ett organisatoriskt perspektiv (Tinglev, 2008), därav ”en skola i svårigheter”.  

 

Efter SIA-utredningen kom en ny läroplan, Lgr 80, där det underströks att skolans 

uppgift var att motarbeta att elever får svårigheter i skolarbetet (Ahlberg, 2008).  

”Om en elev får svårigheter i arbetet är det nödvändigt att först pröva, om skolans 

arbetssätt kan ändras. Man måste, när utbildningen planeras, möjliggöra ett varierat 

arbetssätt” (Lgr 80 s.54). Gerrbo (2012) lyfter att Comenius tankar angående elevers 

olikheter, var avancerade för sin tid och därför glömdes bort under några århundraden, 

för att sedan implementeras i läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Den 

implementeringen dyker då upp under parollen ”En skola för alla”. De här orden avsågs 

markera att den obligatoriska skolan ”ska vara en skola där alla elever är välkomna och 

att undervisningen är anpassad efter individuella förutsättningar” (Ahlberg, 2013 s.19). 

Således var det skolans ansvar att motverka att eleven får svårigheter i skolarbetet och 

att tillgodose olika elevers individuella behov. Stödåtgärder som emellertid behövs bör 

ges inom ramen för den ordinarie undervisningen (a.a). Tanken var att ändra synen från 

att det är eleven som har svårigheter till att titta på situationen och organisationen runt 

eleven. Diagnos av enskild elev ansågs inte ge en tillräcklig bild, för att förstå vilka 

svårigheter en elev kunde få i skolan.  Lgr 80 lyfte att alla i personal-laget skulle vara 

involverade i analysen av en elevs hela skolsituation och med hjälp av analysen föreslå 

åtgärder, som skulle dokumenteras i ett s.k. åtgärdsprogram (Tinglev, 2014).  
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Skolans undervisning skulle utformas så att alla elevers individuella behov tillgodosågs 

och eventuella stödåtgärder skulle så långt det var möjligt ges inom den reguljära 

undervisningens ram (Ahlberg, 2013). Elever med mycket stora svårigheter skulle dock 

få särskild hjälp (a.a). Särskilda undervisningsgrupper men även skoldaghem och 

anpassad studiegång ansågs nödvändiga att bibehålla (Tinglev, 2014).  Efter att SIA-

utredningen resulterade i en optimerad specialundervisning, skedde en samordning 

mellan klassläraren och specialläraren. Denna borde ske inom klassens ram (a.a). 

Eftersom speciallärarens uppdrag som specialist med inriktning mot diagnostisering och 

behandling av enskilda elever, nu hade tonats ner föreslog SIA-utredningen istället att 

specialläraren skulle få en mer organisatorisk roll, där hon/han skulle ha möjlighet att 

vara med och utveckla och föreslå nya arbetssätt, ny organisation och innovationer (a.a). 

 

Svaren på varför elever fick skolsvårigheter skulle sökas i skolan organisation och 

undervisning. Specialläraren skulle främst arbeta som en ”förändringsagent” (Tinglev, 

2014), där hon/han tillsammans med klassläraren skulle utveckla och anpassa 

undervisningen.SIA-utredningen kritiserade det faktum att det visade sig att endast 27 

procent av all specialundervisning genomfördes av specialutbildade lärare, samtidigt 

som beräkningar visade att mellan 40 och 50 procent av alla elever berördes av den 

specialpedagogiska undervisningen (a.a).  

 

Trots att SIA-utredningen kom fram till att specialläraren skulle ha ett mer övergripande 

organisatoriskt ansvar, togs 1989 ett beslut att lägga ner speciallärarutbildningen för att 

istället ersattas med specialpedagogutbildningen, som var en påbyggnadsutbildning på 

tre terminer (Tinglev, 2014 även Groth, 2007).  I jämförelse med den äldre 

speciallärarutbildningen kom den nya specialpedagogiska utbildningen att få en ökad 

bredd bland annat vad gäller utbildningsmål- och innehållsbeskrivning (Helldin, 1997). 

I den äldre utbildningen låg fokus mer på att studera orsaker till olika typer av 

funktionsnedsättning samt att ge kunskap och träning i olika tekniker för att kunna hjälpa 

enskilda individer med psykiska, fysiska och språkliga funktionsnedsättningar, att 

utvecklas individuellt (a.a). Främst handlade det specialpedagogiska arbetet om att 

utveckla den enskilda eleven. Det som var nytt i den nya utbildningen var bland annat 

att arbetet inte enbart skulle riktas direkt till eleven i undervisningssituationen utan 

handlade mer om att specialpedagogen skulle få en handledande och rådgivande roll 

gentemot sina kollegor (a.a). Sammanfattningsvis kan sägas att den nya utbildningen 

framhöll ”samverkan med andra vuxna” inom utbildning och omsorg som en väsentlig 

del (a.a s.11). 
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2.6  Kommunalisering av skolan 

 

I början på 90-talet skedde stora förändringar i skolans värld. Ansvaret för all 

undervisning och lärande lades år -91 på kommunerna, och Skolverket grundades för att 

kunna följa upp och kontrollera att kommunerna uppfyllde krav för uppnådda mål enligt 

nationella riktlinjer. (Ahlberg 2013).  Den nya läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94), innebar betoning på en likvärdig undervisning i en skola för alla. 

Återigen fick kommunerna ansvar för specialpedagogik, som de haft i tidiga början av 

1900-tatet, då det fanns hjälpklasser. Enligt den nya läroplanen skall alla som arbetar i 

skolan ta i beaktande och vara ansvariga för stöd och hjälp i lärandet och utvecklingen 

för alla elever. Lärarnas åliggande och ansvar i undervisningen var bemötande av varje 

individs ”behov, förmåga, erfarenheter och tänkande” (Tinglev, 2014, s 11). Elever som 

hade specialpedagogisk undervisning fick enligt Lpo 94, benämning elever i behov av 

särskilt stöd, oberoende vilket hinder det handlade om (a.a). I den nya läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), står det tydligt och klart, att i planering av 

undervisning ska hänsyn tas till alla elevers olikheter.  

 

2.7  Speciallärarutbildningen läggs ner- specialpedagogutbildningen startar 

 

Som tidigare nämnts lades speciallärarutbildningen ner 1989 för att 1990 ersättas av 

specialpedagogutbildning, vilken innehöll några nyheter. Dessa bestod i att 

specialpedagogen skulle arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. Uppdraget 

utökades även med att driva skolans utvecklingsarbete, samt handledning av lärare 

(Bladini, 1990).  Även grundskollärarutbildningen ändrades i början på 90-talet samt 

utökades med 10 högskolepoäng i specialpedagogik. Samtidigt som lärare med 

specialpedagogisk kompetens (10hp), examinerades kom även specialpedagoger, med 

utökade arbetsuppgifter som skilde sig påtagligt från speciallärarens, ut (Vernersson 

2007). De nya specialpedagogerna hade läst påbyggnadsutbildning som var förlagd på 

60 akademiska poäng. Medan specialpedagogerna fick ett övergripande 

specialpedagogiskt ansvar för att leda forsknings- och utvecklingsarbete, fick redan 

anställda speciallärare med den gamla utbildningen, en samordnar- och rådgivande roll 

och fick ingå i ett arbetslag. Tanken var rätt men det svåra 1990-talets, och en stor del 

av 2000-talets, ekonomiska kris ledde till att skolan fick drivas med mindre ekonomiska 

resurser och den specialpedagogiska verksamheten drabbades mest. De 10 

specialpedagogiska poängen som grundskolelärarna fick i sin utbildning täcker inte 
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väsentliga kunskapsbehov för att arbeta med elever i behov av specialundervisning 

(Lansheim 2010). 

 

Stora nedskärningar ledde till att många skolor saknade speciallärare och 

specialpedagoger i början av 2000-talet. Eftersom inga speciallärare utbildades längre 

uppstod behov av att utbilda nya lärare med en fördjupad specialpedagogisk kompetens. 

Den nya lärarutbildningen 2001 gav möjlighet att utöver den allmänna 

specialpedagogiken, ha som tillval, en fördjupad specialpedagogisk kompetens. 

(Vernersson 2007).  

 

I samband med Statens offentliga utredning (SOU 1999:3) uppdagades behovet av 

specialpedagogisk kompetens i skolan. Enligt betänkandes direktiv skulle den nya 

lärarutbildningen utformas på så sätt att det läggs krav på alla lärare att kunna bemöta 

alla elever och ungdomar utifrån deras behov. Differentierings- och 

individualiseringsproblematik som var uteslutande specialpedagogens respektive 

speciallärarens uppgift, förlades enligt detta betänkande på de praktiserande lärarna 

(SOU 1999:3). 

 

Tanken bakom den förändringen innebar att specialpedagogik ska bedrivas av alla lärare 

och inte bara av specialpedagoger och speciallärare. Den dåvarande regeringen i slutet 

av 90-talet lyfte sin politiska paroll en skola för alla och visade tydligt att 

specialpedagogisk verksamhet i skolan var ett resultat av ideologiskt och politiskt 

samspel. ”Kopplingen mellan ideologi, forskning och verksamhet framhölls och 

specialpedagogikens ideologiska och politiska anknytning till ”en skola för alla” 

synliggörs” (Ahlberg 2013 s.28).  

 

Hösten 2008 förändrades den specialpedagogiska utbildningen. Då infördes en 

påbyggnadsutbildning till specialpedagog respektive speciallärare och denna förlades på 

90 högskolepoäng. Numera bedrivs specialpedagog- och speciallärarutbildning på nio 

universitet respektive högskolor i Sverige.  Utbildningen till speciallärare baserades på 

grundutbildningen med möjligheten att välja fördjupning i svenska eller matematik 

(Lansheim 2010). Från och med 2011 utökades speciallärarutbildning till att även 

omfatta inriktning mot utvecklingsstörning samt grav språkstörning (SFS 2011:186).  

 

Även på lärarutbildningsfronten lades ett nytt betänkande (SOU 2008:109) 2008 med 

titeln En hållbar lärarutbildning. Kvalificerad hjälp till elever i svårigheter här och nu 
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genomsyrade den nya lärarutbildningen. Elever i behov av särskilt stöd benämns som 

elever med svårigheter, för att numera benämnas ”elever i svårigheter” (Ahlberg, 2013, 

s.30). Vikten läggs på dokumentation i form av åtgärdsprogram med tydligt preciserat 

mål, åtgärd och uppföljning. Utredning av elevens förutsättningar utgör underlag för 

eventuella åtgärdsprogram  (a.a).  

 

En ny proposition (2009/10:89) som hette bäst i klassen- en ny lärarutbildning lyfte 

kravet på att det ska finnas lärare i skolan med kunskaper och färdigheter i 

specialpedagogik. Även denna preposition handlade om att utrusta lärare med 

specialpedagogiska tillval i utbildningen. 

 

2.8  Synen på avvikelse och normalitet 

 

Inom den specialpedagogiska forskningen riktas ofta kunskapsintresset mot att studera 

olika perspektiv av normalitet, avvikelse och differentiering. Ofta beskrivs det normala 

med utgångspunkt i det som är vanligast förekommande (Ahlberg, 2013). Vad som anses 

normalt kan också betyda det som är önskvärt, idealt och eftersträvansvärt (Börjesson & 

Palmblad, 2010 s. 19). Lutz (2013) presenterar Tidemans tankar om hur man kan 

definiera normalitet utifrån tre olika utgångspunkter; statisk-, normativ- samt 

individuell- eller medicinsk normalitet. Med statisk normalitet avser Tideman mätningar 

gjorda utifrån fysiska och psykiska kännetecken som sedan omvandlas till 

normalfördelningskurvan. Därefter definieras ytterligheter utifrån statiska beräkningar. 

Den andra utgångspunkten enligt Tideman är normativ normalitet, denna härrör till vilka 

värderingar som råder i ett samhälle vid en viss tid. Gränsen mellan statisk- och normativ 

normalitet är otydlig. Både fysiskt och psykiskt utmärkande egenskaper kan medföra att 

en person kan stöta på hinder i mötet med den omgivande miljön (a.a). Det är först i 

mötet med omgivningen en individ kan upplevas som avvikande. De rådande 

värderingar som finns i samhället avgör hur pass stora svårigheterna blir (a.a). 

 

Groth (2007) tar avstamp i hur Von Wright tolkar begreppen vem och vad. Vem står för 

det relationella perspektivet där en individ blir ett subjekt för vederbörande, och vad 

representerar det punktuella perspektivet, den granskade utvecklingspotentialen. 

Däremot betonar Von Wright att det punktuella perspektivet kan ställa till det, för alla 

som inte uppfyller kraven: människan blir stämplad till en avvikare i negativ mening. I 

skolans värld där allt handlar om bemötande i olika former, skapas mänskliga möten 

genom det relationella förhållningssättet. Interaktionismen centrerar kring den ständiga 
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dynamiken i samspelet mellan individ och omgivning, där den mest efterfrågade faktorn 

blir tolkningen som individen ger på den aktuella miljön eller samspelet (a.a). Enligt det 

perspektivet tolkar Ahberg (2013) att Emanuelsson, Persson och Rosenqvist menar att 

elevens svårigheter ses som en angelägenhet för hela skolan men där arbetslag och 

specialpedagoger och eller speciallärare har ett särskilt ansvar. Här spelar socialt 

sammanhang och miljö till exempel roll för hur framträdande fenomenet blir (a.a).  

 

Fulcher, menar enligt Persson (2013) att, den specialpedagogiska verksamheten behöver 

elever för att rättfärdiga sin plats bland skolans personal. Det i sin tur bidrar till att 

somliga elever löper risk att bli betraktade och stämplade som avvikare, trots att deras 

svårigheter istället kanske mer handlar om dålig pedagogik från lärarens håll. Oavsett 

vem som konstruerar vem, eller vad som konstruerar vad, kan man ändå dra slutsatsen, 

att specialpedagogik finner sitt berättigande och motiveras av att den vanliga 

undervisningen är oförmögen att nå alla barn (a.a).  

 

Fokus riktas mot eleven som bärare av problemet, således söks skolproblemen hos den 

enskilda individen. Centrala begrepp är avvikelser och handikapp (Alhberg, 2013). 

Enligt Jacobsson& Nilsson (2012) menar Emanuelsson, Persson, Rosenqvist att 

perspektivet kan jämföras med ett kategoriskt synsätt där elevens problem definieras 

genom skolans och undervisningens villkor. Ahlberg (2013) framhåller Nilholms tankar 

som beskriver det kompensatoriska perspektivet, vilket kan jämföras med det 

punktuella, där man fokuserar på elevens brister och problem. Kommunikation, 

relationer och mänskliga möten är centrala begrepp och mellanrummet mellan individ 

och kollektiv lyfts fram (Aspelin & Persson, 2011). 

  

Emanuelsson, Persson, Rosenquist (2001)  skriver att regeringens plan medvetet styr 

skolpolitiken mot avsiktlig kontroll, styre och makt för att optimera utnyttjanden av den 

specialpedagogiska verksamheten i skolan. Författarna menar att det finns anledning för 

oro riktad mot den specialpedagogiska verksamhetens framtid. Politiska partier 

använder makten med hänvisning till omvärldsförändringar, för att lagligt berättiga 

drastiska förändringar i skolpolitiken. Högskoleverket, (2012, uka.se) presenterar 

prognos där både speciallärare och specialpedagoger kommer bli framtida bristyrken. 

Trots det ges i samma rapport från Högskoleverket förslag om att lägga ned 

specialpedagogutbildningen. Forskaren von Ahlefeld Nisser (2009) framhåller vikten av 

att behålla de båda utbildningarna eftersom deras uppdrag trots allt till viss del skiljer 

sig åt. Speciallärarens mer individinriktade arbete med att till exempel färdighetsträna 
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elever i svenska, matematik eller språk medan specialpedagogens arbetsfält sker på tre 

nivåer, övergripande, lärare och arbetslag samt med det enskilda barnet i form av olika 

samtal (a.a). Von Ahlefeld Nisser lyfter vikten av en god kommunikation mellan de två 

professionerna så att de kan komplettera varandra istället för att konkurrera med 

varandra. Det till synes stora dilemmat i det hela tycks vara huret, vadet och de skilda 

föreställningarna ute i verksamheten kring vad en specialpedagog respektive en 

speciallärare ska ha för roll (Lindqvist, 2013samt von Alhefeld Nisser, 2014).  
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3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med det här arbetet är att belysa rektorers och olika lärargruppers förväntningar 

på specialpedagogers respektive speciallärares yrkesroller.  

 

Utifrån syftet har vi utkristalliserat följande frågeställningar: 

 Vilka förväntningar har rektorer på specialpedagoger respektive speciallärare? 

 Vilka förväntningar har lärargrupper på specialpedagoger respektive speciallärare?  
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4 Tidigare forskning 

 
4.1 Specialpedagogens och speciallärarens uppdrag i mötet med yrkesrollen i 

Sverige 

 

Specialpedagogens yrkesidentitet har varit ett stort dilemma i skolpolitiken mer än 15 

år. Många forskare i Sverige, liksom i utlandet har fokuserat sin forskning kring 

förståelsen av specialpedagogens uppdrag och roll, och genomgående kommit fram till 

liknande slutsatser att det är maktstrukturerna på arbetsplatsen, kollegors förväntningar 

och rektorers föreställningar som är de mest avgörande faktorerna (Malmgren Hansen, 

2002, Byströms & Nilssons 2003, Von Ahlefeldt Nisser, 2009, Cole, 2005, Cowne , 

2005, Tissot, 2013, Lindqvist, 2013, Göransson et al, 2015, Von Ahlefeldt Nisser 2014). 

 

Emanuelsson, Persson och Rosenquist (2001) har uppmärksammat hur 

specialpedagogens roll förändrats sedan skolan fick ansvar för att anpassa verksamheten 

till varje elevs förutsättningar.  Eftersom det råder stor brist på yrkesverksamma 

specialpedagoger kommer de inte att få möjlighet att arbeta enligt den genomgångna 

utbildningen. Dessutom finns fortfarande den gamla traditionella synen på 

specialpedagogiskt uppdrag och roll kvar samt de tillsynes rådande förväntningarna(a.a) 

Malmgren Hansen (2002) har i sin studie följt tretton specialpedagoger i grundskolan, 

och funnit att svensk skola inte var redo för nyexaminerade specialpedagogers tankar 

om ett relationellt och inkluderat synsätt. Specialpedagogerna har varken fått mandat 

eller legitimitet från ledningen att arbeta utifrån syftet med specialpedagogutbildningen. 

De fick istället den gamla speciallärarrollen som innebär att undervisa krävande elever i 

små grupper, och därmed avlasta lärare i skolan. Malmgren Hansen har framhållit att det 

är lärarna som bestämt de faktiska insatserna som behövts och informellt haft makten 

över de specialpedagogiska åtgärderna samt haft skolledningen på sin sida (a.a.).  

 

Byström & Nilsson (2003) har gjort en enkätstudie där de har tillfrågat 687 

specialpedagoger och rektorer om hur specialpedagogisk kompetens används i 

grundskolorna. Deras forskning har visat att varken pedagoger eller rektorer kunnat 

uppge vad som ingår i specialpedagogens riktiga uppdrag. Byströms och Nilssons (2003) 

och även Nissers (2009) studie har påvisat samma resultat, att specialpedagoger trots rätt 

utbildning inte fått legitimitet att arbeta fullt ut med skolutveckling, forskning och 

handledning utan ägnat en stor del av tiden åt specialundervisning.  

 



 

 

 

 

22 

Vernersson (2007) skriver att specialpedagogisk kompetens alltid kommer att 

efterfrågas, frågan blir i vilken form den kommer att användas. Hon lyfter att 

yrkesgruppen specialpedagog har tagit över speciallärarens yrke och dessutom utökats 

med en handledande, rådgivande samt en organisatorisk roll. Hon anser att det blir fel 

att dessa två yrkesgrupperna-specialpedagog och speciallärare, används synonymt. 

Rosenqvist (2007) problematiserar ”den nya yrkesgruppen” som har blivit resultat av fel 

tänk under början av 2000-talet. Många specialpedagoger har arbetat med individuellt 

riktad specialundervisning och tillämpat sin yrkesroll genom att utöva speciallärarens 

uppgifter. Rosenqvists kritik riktas mot att specialpedagogisk verksamhet sker som en 

effektiv parallellprocess bredvid skolans ordinarie undervisning. Beträffande den 

enskilda individen lyfter Persson (2013)  att skolans verksamhet måste se över skolmiljö 

i första hand innan interventioner sätts in. Synen på normalitet och avvikelse men även 

arbetet i inkluderande respektive exkluderande undervisning i klassrummet, avgör vilka 

som ska ha tillgång till specialpedagogiskt stöd (a.a). 

 

Ett av de forskarteam, Evaldsson & Nilholm (2010), som har engagerat sig för att belysa 

den komplexa specialpedagogens yrkesroll i skolans värld, genomförde en omfattande 

rapportstudie på statlig-, kommunal- och skolnivå, där de fick fram svar från 262 av 290 

svenska kommuner. Studiens centrala fokus har varit specialpedagogisk praktik i 

skolorna. Resultaten de kommit fram till på statligt nivå är att ”utbildningspolitiken 

lämnar ett stort utrymme för tolkning på den kommunala nivån och på skolnivå” (a.a. s 

116). Resultaten på kommunalnivå har visat att den politiska syrningen i kommunerna 

inte har någon betydelse för hur specialpedagogisk praktik ser ut i skolorna. Enligt 

studien har tjänstemän i kommunerna och framför allt rektorerna störst inflytande över 

fördelningen av de specialpedagogiska insatserna i enskilda skolor.  Hälften av 

rektorerna har svarat att specialpedagogerna ska ägna sig åt arbetet med enskilda elever. 

Studiedelen som fokuserade på specialpedagogisk praktik på skolnivå har belyst även 

yrkesuppdelningen i ”vanliga pedagoger och experter på elever i svårigheter” och det 

har framkommit att de ”vanliga pedagogerna ansett att specialpedagogerna ska arbeta 

med enskilda elever och inte ägna sig åt skolförändringsfrågorna” (a.a., s 116).  

 

Samma år avslutar Lansheim (2010) sin avhandling som handlar om specialpedagogers 

upplevelser vid återgång till samma eller en annan arbetsplats efter avslutad utbildning. 

Avhandlingens fokus ligger på specialpedagogens uppdrag gentemot yrkesrollen. 

Många av de som hon intervjuade har uppgett att deras upplevelse av vad arbetsgivarna 

söker är lärarutbildningen i botten, alltså främst grundskolekompetens i läs och 
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skrivinlärningen. Detta förklarar författaren med att ”den nya uppdraget ligger oftast i 

ljuset av tidigare erfarenheter” (a.a. s 180). Vad det gäller återinförandet av 

speciallärarutbildningen menar Lansheim, att kombinationen av de båda yrkesgrupperna 

bara kan gynna skolverksamheten eftersom de båda utbildningarna erbjuder något olika 

inriktningar. Hon skriver också att anställa både specialpedagog och speciallärare på en 

skola ”ses som ett erkännande av behovet att skapa ett differentierat nätverk av stödjande 

funktioner utifrån perspektivet att se specialpedagogiken som en del av 

allmänpedagogiken” (a.a. s 188). Dock kanhända, beskriver författaren, att dessa två 

något olika uppdrag förvillar skolledarna och att skolan faller tillbaka i det traditionella 

specialpedagogiska tänket och att båda yrkena hamnar i undervisningssituationer (a.a.) 

 

I en av de nyare forskningarna har Lindqvist (2013) fokuserat kring frågan om övriga 

yrkesgruppers förväntningar på specialpedagogen. Med hjälp av Skrtics tankar om att 

skolan pressas framåt i form av en maskinbyråkrati diskuterar Lindqvist om 

specialpedagogiken som en parallell verksamhet till den vanliga pedagogiken. Detta 

förklaras med rektors och övriga yrkesgruppers syn på normalitet och avvikelse samt 

skolmiljö och inkludering. Rektorernas svar har dock visat att det är ”barnets 

individuella brister som är en viktig anledning till att barn är i behov av särskilt stöd”. 

(a.a s.182). Dock uppges sällan varken brister i gruppdynamik eller lärares egna brister 

(a.a.). 

  

Inte ens Lindqvists (2013) studier har påvisat så mycket förändringar vad det gäller 

skolledningens inställning till specialpedagogens och speciallärarens kompletterande 

uppdrag. Det är snarare tvärtom: de två olika uppdragen sammanställs och både 

specialpedagog och speciallärare fokuserar kring undervisning av enskilda elever. Den 

största delen av specialpedagogens arbetstid ägnas åt enskild undervisning och 

undervisning i mindre grupper. Den återstående tiden används till rådgivning av lärare 

eller arbetslag och samverkan med skolledning, vårdnadshavare samt elevhälsa. 

Resultatet av Lindqvists undersökning pekade på att en majoritet av lärarrespondenterna 

vill ha individriktad specialundervisning. Däremot visar avhandlingen på skillnader 

mellan förskolechefers och grundskolerektorers uppfattning om specialpedagogers roll. 

Även om både rektorer och förskolechefer anser att specialpedagoger bör handleda 

övriga pedagoger, dokumentera och arbeta mot verksamhetsutveckling, svarar 

majoriteten av rektorerna på grundskolan att förväntningarna ligger framför allt på 

individriktad specialundervisning samtidigt som förskolecheferna anser att 

specialpedagoger ska arbeta i förebyggande syfte genom att handleda personal (a.a).  
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Sammanfattningsvis betonar även Lindqvist (2013) att specialpedagogerna har ett snävt 

handlingsutrymme att arbeta i intentionen med den genomgångna utbildningen och detta 

förblir ett komplext dilemma. Den svaga specialpedagogens juridiska mandat sätter 

hinder för specialpedagogen att handla enligt styrdokumenten. Lindqvist anser att 

dokumenten dessvärre är skrivna på så sätt att det ger utrymme för olika tolkningar. Det 

blir olika förhandlingar mellan olika deltagare, och därmed ett dilemma vem som ska 

göra vad för vem, som i själva verket medför olika lösningar för eleverna i behov av 

särskilt stöd (a.a).  

 

Även Ahlefeldt, Nissers (2014) studie där hon intervjuade 24 rektorer, 23 

specialpedagoger samt 12 speciallärare visar att det finns olika uppfattningar om vilka 

uppdrag och roller specialpedagoger respektive speciallärare har samt hur dessa olika 

föreställningar kan förstås. Ett annat resultat som kan utläsas av studien är att både 

specialpedagoger och speciallärare behöver finnas med i det ständigt pågående arbetet 

ute i verksamheterna; förskolor och skolor. Det kan visserligen innebära olika 

organisatoriska lösningar för de olika yrkesgrupperna (a.a).  

 

Resultatet av studien visar att betydelsen av hur förståelse och tolkningar av uppdragen 

får både pedagogiska konsekvenser samt konsekvenser för hur specialpedagogiska 

resurser organiseras. Studien visar på ”behov av att regelbundet diskutera och 

problematisera de specialpedagogiska yrkesrollerna, deras uppdrag och 

anställningsformer” (a.a s. 22). Resultatet i Ahlefeldt, Nissers (2014) studie visar också 

att, möjligheten att mötas och samtala på olika nivåer, organisation -, grupp- samt 

individnivå är betydelsefull för att kunna arbeta förebyggande samt att upprätthålla 

flexibilitet i den specialpedagogiska verksamheten. Ahlefeldt, Nisser avslutar med att 

svensk förskola och skola bör dra nytta av det faktum att det finns två olika 

specialpedagogiska yrkesgrupper. Hon menar vidare att det är av betydelse att roller och 

uppdrag tydligt bör skiljas åt samt att om specialpedagogiken dessutom utgår från ett 

kommunikationsteoretiskt perspektiv ”finns förutsättningar och möjligheter för 

barns/elevers lärande utifrån ett inkluderande synsätt” (a.a, s.22).   

           

 På uppdrag av Vetenskapsrådet har Göransson, Lindqvist, Klang Magnusson & Nilholm 

(2015) gjort en heltäckande enkätstudie om hur specialpedagoger och speciallärare 

uppfattar relevans mellan utbildningen, uppdraget och yrkesrollen. Enk (SCB). Den nya 

forskningsrapporten visar i likhet med tidigare studier vad det gäller de två yrkesrollerna, 

att det förekommer varierande praktik, men att individuell undervisning fortfarande 
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kännetecknar yrkesrollerna. Resterande arbetsuppgifter som samverkan med 

vårdnadshavare och arbete med utredning och åtgärdsprogram är gemensamma 

arbetsområden för de båda. Sammanfattningsvis kan tre olika specialpedagogiska 

arbetsuppgifter urskiljas i resultaten i denna studie av Göranssons et al: ”Rådgivande 

och samverkande, undervisande mångsysslare samt undervisande” (a.a. s 28).  

Författarna lyfter att resultaten tyder på att specialpedagoger och speciallärare har varit 

olika framgångsrika att bestämma och begränsa sitt arbetsområde beroende på de 

förväntningar, erfarenheter, kunskaper och värderingar som råder i de olika 

skolverksamheterna. Detta är också beroende av olika förutsättningar som 

specialpedagoger och speciallärare har fått (a.a).  

 

Göransson et al (2015) problematiserar en viktig förutsättning vilken är det gällande 

styrdokument, som är ett resultat av ”ett komplicerat maktspel mellan olika yrkesgrupper 

och intressenter” (a.a. s 30). Utifrån samhällsperspektiv ger denna förutsättning 

legitimitet och tillträde till egna yrkesarenor, där det inte finns utrymme varken för 

specialpedagog eller speciallärare. I Skollagen, kap 3,  §8 och §9 står det klart och tydligt 

att rektors professionella jurisdiktion ger rättigheten att organisera, bedriva och besluta 

specialpedagogiskt arbete. Göransson et al lyfter vidare att det enda dokument som 

definierar specialpedagogers respektive speciallärares yrkesroller och ger auktoritet och 

professionalitet är examensordningarna I det dokumentet hävdas yrkesrollerna i 

terminologin av förmågor, kunskaper och förhållningssätt i enlighet med utbildningen 

(a.a.). 

 

4.2. Tidigare forskning i andra nordiska länder  

 

Hausstätter och Takala (2010) har genomfört en studie i Finland i vilken det 

framkommer att speciallärare i Finland har ett brett men tydligt avgränsat 

kunskapsområde, med hög status och bra förutsättningar. Studiens fokus ligger i 

jämförelsen med det norska och finska skolsystemet. Studien påvisar att 

specialpedagoger och speciallärare i Norge varken har samma förutsättningar eller kan 

hävda några speciella kunskapsområden.  I Norge görs mer omfattande 

specialpedagogiska satsningar i mellan- och högstadiet medan färre elever får hjälp i 

lågstadiet (a.a.). Författarna har dragit slutsats att Finlands goda resultat i PISA 

mätningarna kan bero på de specialpedagogiska satsningarna i elevens tidiga åldrar. 

Jämförelsevis redovisas siffror i procent hur många av eleverna som är i behov av särskilt 

stöd, där det i Norge ligger på 7,5 procent varav 1,5 procent av dessa är elever som får 
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stöd under hela dagen. I Finland visar liknande undersökningar att 30 procent av 

eleverna får specialundervisning varav 8 procent på heltid (a.a.).  

 

Nisser (2014) menar att fokus för specialundervisning i Finland fortfarande utgår från 

ett individ- och problembaserat arbetssätt. Trots detta menar Cameron och Lindqvist 

(2013) att det i alla nordiska länderna har skett en förändring mot ett mer inkluderande 

arbetssätt beträffande elever i behov av särskilt stöd.  Cameron och Lindqvist (2013) 

menar vidare att i Sverige och Norge arbetar specialpedagogerna mindre enskilt med 

eleverna än tidigare och att de ofta har en rådgivande funktion och att arbetet sker ofta i 

team. Specialpedagogernas auktoritet gällande frågor beträffande specialpedagogiskt 

stöd är stor och omgivningen räknar med att de ska arbeta på individ-, grupp- samt 

organisationsnivå och på så sätt vara med och påverka och förändra. Däremot konstaterar 

Göransson, Nilholm & Karlsson (2011) att antalet elever som placeras i exkluderande 

miljöer i den svenska skolan, har ökat, trots att det svenska skolsystemet ofta vill göra 

gällande att den är inkluderande. Författarna problematiserar kring faktumet och menar 

att det kan bero på att begreppet inkludering kan tolkas på så olika sätt (Ainscow & 

Sandrill, 2010), samt att specialpedagogers och speciallärares uppdrag och roll tolkas 

utifrån olika uppfattningar om vad, på vilket sätt och hur de ska arbeta. Kanske beror det 

på att frågorna inte problematiserats tillräckligt? (a.a).    

 

Ahl & Tikalaa (2014) fortsätter med jämförelsen av två skolsystem: svensk och finsk 

och även denna studie fokuserar kring specialpedagogens och speciallärarens roll i 

skolan. De finner att det arbete som specialpedagogen respektive specialläraren utför i 

Sverige är snarlika. Författarna har i undersökningen kommit fram till att 

arbetsuppgifterna som ingår i specialpedagogens yrkesroll i Sverige består av: att bidra 

till skolutveckling och vara en länk till skolledning, pedagogisk råd och stöd samt 

testning av elever, mest vid läs- och skrivsvårigheter. Ahl & Tikalaa skriver att 

specialpedagogrollen i Sverige påminner om SENCO:s (Special Educational Needs 

Coordinators) yrkesroll i Storbritanien. Speciallärarna i Sverige däremot ägnar mer tid 

år enskilda elever och konsultativt arbete.  Speciallärarna i Finland ägnar (tilldelar) 

nästan 70 procent av yrkesrollen åt arbetet med enskilda elever eller i små grupper, samt 

att resterande tid går åt till administrativt arbete eller planering (a.a.). 

 

Takala, Wickman, Uusittalo-Malmiivara, & Lundström (2015) har undersökt och jämfört  

studerande specialpedagogers och speciallärares förväntningar på sin blivande yrkesroll 

i Sverige och Finland. Enkätstudie grundar sig på 117 blivande specialpedagoger 
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respektive speciallärare i Sverige och Finland. Sammanfattningsvis har samtliga 

uppgivit i stort sett samma förväntningar på sin kommande yrkesroll: att ha en funktion 

som spindel i nätet, konsultativt arbete samt handledning av pedagoger och elever. Bland 

annat framkom två intressanta företeelser, den ena var att alla hoppades på att få mer 

planeringstid för att skapa samarbete med olika aktörer. Den andra som framkommit i 

studien var den påtagliga skillnaden i förhållningssättet vid arbetet med eleverna: finska 

studenter valde att arbeta enskilt med eleven, exkluderad från klassen medan svenska 

studenter föredrog ett inkluderande arbetssätt (a.a.).  

 

4.3 Internationell överblick – England 

 

Cole (2005) har gjort studier i England som visar att SENCO (Special Educational Needs 

Coordinators), (motsvarar svenska specialpedagoger) har samma svårigheter som 

specialpedagoger i Sverige. I stort sett har yrkesrollen styrts av verksamhetens behov 

men även av verksamhetens ledarskap. Han har funnit att SENCO inte haft 

förutsättningar att arbeta med skolutveckling, trots att just de arbetsuppgifterna uppfattas 

som väsentliga av alla inom skolsystemet. Författaren påpekar att SENCO måste få mer 

status och tillerkännande för att kunna arbeta i enlighet med genomgången utbildning, 

nämligen med de övergripande specialpedagogiska uppgifterna (a.a.). 

 

Samma år har Cowne (2005) presenterat sin forskning som handlar om viktiga aspekter 

avgörande för utveckling av SENCO:s yrkesidentitet. Återigen har resultatet visat att 

positiv inställning och stöd från skolledningen och pedagogerna är först och främst 

avgörande faktorer för en positiv utveckling av yrkesrollen. Därefter kommer andra 

faktorer som avsatt tid för uppdraget och SENCO:s yrkesskicklighet och kunskap. 

Cownes uttryck hands-on förklaras med ett gott samarbete med andra aktörer i skolan, 

något som SENCO gärna vill behålla och fortsätta utveckla, eftersom en hjälpande roll 

ingår i dennes yrkesidentitet (a.a.). 

 

Rosen-Webbs (2011) forskning har resulterat i att SENCOS roll sakta börjat förändras i 

skolan. Rosen-Webb lyfter att SENCO:s roll har blivit mer kravfull och beskrivs som 

möjliggörare, advokat för elever i behov av särskilt stöd och en utbildad pedagogisk 

konsult. Författaren lyfter upp tre egenskaper som en SENCO behärskar: förtroende, 

skicklighet och kunskap, men trots det har respondenterna i undersökningen uttalat sig 

att de fortfarande har låg status i skolväsendet, vilket försvårar och bromsar 

förändringens utveckling (a.a.). 
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Tissots (2013) har i sin studie fokuserat på faktorer som har betydelse för 

specialpedagogisk verksamhet i England. Studien omfattande 146 SENCO:s. Författaren 

lyfter upp att skolledningens inställning är avgörande för SENCO:s legitimitet och 

mandat i skolan. Andra faktorer som påverkar SENCO:s arbetsuppgifter, status och tid 

är kollegors förväntningar och olika maktstrukturer i verksamheten. De flesta 

korrespondenterna som svarat i undersökningen påpekar att SENCO inte kan fullfölja 

sitt uppdrag, nämligen att arbeta med skolutveckling för fullt, eftersom det kräver nära 

arbete med skolledningen. I de verksamheter där SENCO har fått tid för planering och 

stöd från ledningen i verksamheten, har yrkesrollen fått status och legitimitet och kan 

framgångsrikt leda utvecklingen på skol- och organisationsnivå (a.a.). 
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5 Teorier 

 

Specialpedagogiken som är ett mångvetenskapligt ämne hämtar sina teorier för 

kunskapsbildning inom discipliner såsom psykologi, pedagogik, medicin, sociologi samt 

filosofi (Ahlberg, 2013). Alhberg förklarar sina tankar om hur perspektiv och teori 

förhåller sig till varandra. Perspektiv förklarar Ahlberg (a.a. s. 55) som ”forskarens 

utblick” och teorierna tjänstgör som ”verktygslåda” som kan användas för att förklara 

och förstå de problem och fenomen som undersöks. Vi behöver teorierna, som dock inte 

är någon exakt bild av verkligheten, för att kunna förstå och förklara vår värld så att den 

blir begriplig (a.a). 

 

Valet av ramverk för arbetet är socialkonstruktivism. Vårt syfte är att belysa rektorers 

och lärares förväntningar på specialpedagoger och speciallärares yrkesroller samt hur de 

formas i den kontext de befinner sig. En människa tolkas och förstås, således, utifrån de 

förväntningar och den miljön hon vistas, i interaktion med andra ( Berger & 

Luckman,1979). Enligt författarna tolkar människan som individ, subjektivt 

verkligheten utifrån ett perspektiv som är betydelsefullt för individens inre tolkningar. 

Perspektivet har kopplingar till socialkonstruktivism som innebär att människor i dialog 

konstruerar gemensamma uppfattningar om vad saker är och hur de är beskaffade i 

samvaro med varandra (a.a).  Samhället tolkas som en helhet och består av delar som är 

konstruerade av människor i interaktion med varandra (a.a).  

 

Valet av teoriperspektiv i arbetet har att göra med synen på elever, vilken är avgörande 

för vilka specialpedagogiska interventioner som efterfrågas av lärare i skolorna.  

Även Nilholm (2007)  belyser att specialpedagogiken har ett komplext fält eftersom 

teorierna är hämtade från olika discipliner: psykologi, medicin, pedagogik och sociologi.  

Han sammanfattar föreställningen av specialpedagogik i tre olika perspektiv, 

kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska perspektivet 

handlar om avvikelse och normalitet, samt att kompensera individen för hennes 

svårigheter. Elevens problem förklaras som individbundna och åtgärden söks inom det 

medicinska och psykologiska fältet. Det kritiska perspektivet utgår från tanken en skola 

för alla och konsekvenserna till elevens brister och misslyckande söks i skolans miljö. 

Detta perspektiv motsätter sig att individen ska kompenseras för sina problem istället 

söks det efter andra faktorer i den specialpedagogiska praktiken. Nilholm hävdar att även 

detta perspektiv kretsar kring problem, diagnos och bot. Han menar att en förutsättning 

för fullt deltagande i en skola för alla samt i samhället är normalitet. 
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Ett dilemma perspektiv har vuxit fram ur de kompensatoriska och kritiska perspektiven. 

Nilholm framställer detta som en kritik mot det kritiska perspektivet. Han menar att det 

kritiska perspektivet grundas på orealistiska, utopiska tankar om det perfekta samhället. 

Ett dilemma perspektiv tar avstamp i den praxisnära metodiken: ”forskningen som tar 

sin utgångspunkt i ett dilemmaperspektiv studerar förträdevis konkreta praktiker där 

komplexitet manifesteras utifrån de dilemman som ska hanteras” (a.a. s 29) 

 

Nilholm (2007) poängterar att ett stort dilemma för specialpedagogiken genereras av den 

stora politiska makten i samhället och även den inre mikropolitiken på varje skola - 

skolans egen kultur. Han menar att specialpedagogik utformas olika på olika skolor, 

beroende på vilka skolkulturer som råder i dessa. Specialpedagogens och speciallärarens 

uppdrag och roll konstrueras utifrån ledningens och lärarnas förväntningar. Normalitet 

och avvikelse skapas enligt olika mallar och mätningar, där inkludering är ett 

centralbegrepp i formandet av den specialpedagogiska verksamheten. Nilholm lyfter att 

goda specialpedagogiska förutsättningar hänger ihop med tolkningar av ordet 

inkludering: begreppets innebörd och på vilket sätt inkludering är önskvärt. Olika 

tolkningar skapar konflikter kring hur specialpedagogiska insatser ska utformas 

angående elevernas olikheter. Nilholms dilemmaperspektiv sätter individ gentemot 

kategori, olikhet gentemot brist och kompensation gentemot deltagande.  

 

Skrtic (1991) å sin sida hävdar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan pedagogik 

och specialpedagogik. Han menar att eftersom specialpedagogiken finns till hands kan 

den vanliga pedagogiken snäva in ramarna för det som anses normalt, på så sätt behöver 

man inte ta ansvar för det som avviker. Å andra sidan menar han att specialpedagogiken, 

för sitt eget berättigande, behöver elever i behov av särskilt stöd, där ”speciella” lärare 

gör något med ”speciella” barn.  
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6 Metod 

 
6.1 Metodval    

 

Valet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är avgörande för att uppnå det ställda 

målet. Rätt metod underlättar tolkning och förståelse av empirin. Fangen & Sellerberg 

(2013) och Bryman (2011)  anser att metoderna kan kombineras i samband med ett större 

projekt. Syftet med att genomföra en kombinerad metod är enligt författarna att ha en 

extra kontroll genom att använda olika handlingssätt. Förhoppningsvis resulterar de 

kombinerade metoderna till att undersöka både det generella och unika, men även 

bredden och djupet (Bryman 2011). Vår mening är att de två metoderna inte utesluter 

varandra. Medan enkätundersökningen ger varierade svar kan intervjuerna erbjuda 

värdefull utfyllnad av information som grundas på mänskliga argument och förståelse. 

För att skapa en samlad bild och undersöka det ställda syftet samt frågeställningarna, 

bestämde vi oss för att först söka kunskap utifrån vetenskaplig litteratur. På detta sätt 

skapade vi oss en förförståelse för att kunna genomföra både kvalitativ och kvantitativ 

undersökning på två skolor. Thuren (2007) definierar den hermeneutiska cirkeln som 

relationen mellan en positiv förförståelse och erfarenhet, samt relationen mellan teori 

och praktik. Genom vår samlade erfarenhet av olika skolverksamheter samt den 

teoretiska bakgrund vi har, besitter vi en förförståelse för vår valda metod. Den 

hermeneutiska cirkeln blev oss behjälplig i undersökningsprocessen eftersom den 

skapade en helhetsbild av den specialpedagogiska verksamheten på de valda skolorna. 

Enligt Bryman (2011) ger en mixad design av intervjuer med 2 rektorer samt enkäter till 

lärare en djupare kunskap om det valda ämnet. 

  

Nyckelbegrepp i grundantaganden i denna studie var objektivism. Objektivism är ett 

ontologiskt perspektiv som förklarar att vi möter konstruerade sociala fenomen där olika 

företeelser påverkar varandra. Ontologin handlar om en bestämd vara, tillvaro, plats eller 

individ gentemot de andra i en ständigt pågående process (Bryman 2011). Intervju- och 

enkätfrågorna i den här studien formulerades i syfte för att belysa specialpedagogens och 

speciallärarens uppdrag och roll sett från skolans rådande kultur. 

 

Analysdelen var tänkt att användas som orsaksanalys för att påvisa samband mellan 

specialpedagogens och speciallärarens roller på de valda skolorna och olika lärares syn 

på avvikelse och normalitet. Vi hade även för avsikt att tillämpa Foucaults (1993) 

diskursanalys med maktkritisk inledning. Kontexten utgår från Foucaults tankar om 
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maktens struktur och mening. Ahrne & Svensson (2015) förklarar att diskurser genom 

språk och maktens struktur har en funktion att påverka vår uppfattning av verkligheten 

samt är närvarande i vår förståelse av den närmaste omgivningen. Diskursanalys bidrar 

till omstrukturering av våra tankar och identiteter samt belyser även det relationella 

nätverket inom en grupp. Efter att ha gjort våra intervjuer och genomfört enkäterna 

omvärderade vi valet av Foucaults diskursanalys till mer lämpliga teorier. Valet av 

perspektiv blev socialkonstruktivism som innebär att samhället är socialt konstruerat och 

därmed människorna som ingår i det. Enligt Nationalencyklopedien är 

socialkonstruktivism en samhällsvetenskaplig inriktning som menar att verkligheten är 

ett resultat av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande  

(Nationalencyklopedien, 2016-10-28) 

 

Vår avsikt var att genomföra två kvalitativa intervjuer. Tänkta intervjupersoner var två 

rektorer, på lika många utvalda F-6skolor. Intervjufrågorna var av semistrukturerad 

karaktär, d.v.s. vi hade en uppsättning frågor enligt ett frågeschema men ordningsföljden 

kunde varieras, dessutom fanns det möjlighet till följdfrågor (Bryman, 2011). Våra 

frågor var av öppen karaktär, för att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att uttrycka 

sin mening. Vi ställde några styrfrågor, t.ex. Hur använder du…..? Vad innebär?……? 

Hur ser du på….? Beskriv….Dessutom genomförde vi en enkätstudie där vi vände oss 

till lärare som undervisar i förskoleklass till och med årskurs 6.  

 

Beträffande intervjuer med rektorerna, ansåg vi att vi kunde få ut mer vid intervju, som 

man inte kunde få via enkäter. En intervju säger visserligen inte allt, men kan ge 

betydelsefulla insikter (Ahrne & Svensson, 2015). Å andra sidan är intervjuer tidsödande 

vilket enkätfrågor inte är på samma sätt. Vad gäller enkäter finns flera olika 

tillvägagångssätt (Dahmström, 2011). Postenkäter exempelvis som är billiga att 

genomföra, kan besvaras när informanten har tid, samt ger möjlighet att nå ut till många. 

Det finns en del nackdelar också, t.ex. är det risk för stort bortfall.  En annan form av 

enkätundersökning är webbenkät. Fördelen med den är att den går snabbt och 

dataregistrering sker direkt vid insändning av enkäten. Nackdelarna med webbaserad 

enkät är flera, till exempel ökat bortfall på grund av tekniska problem samt datorovana 

(a.a). 

 

Vi anser att det skulle kunna finnas en risk med intervju av övriga lärargrupper eftersom 

de inte vid intervjutillfället kan vara anonyma inför oss. Det kan föreligga en eventuell 

intressekonflikt mellan oss som intervjuande specialpedagoger och informanterna.  
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Frågorna vi kommer ställa, är av den karaktären att det kan anses känsligt för 

informanten att besvara dem, inför oss, specialpedagoger. Det finns alltid risk för 

reaktiva effekter i intervjusituationer (Bryman, 2011). Beträffande 

enkätundersökningen, besvaras frågorna anonymt. Fördelen med enkätfrågor är att de 

minimerar reaktiva effekter (a.a).   

 

6.2 Urval  
 

Av bekvämlighetsskäl valde vi två skolor som är belägna i samma kommun. De två olika 

skolorna har två olika socioekonomiska upptagningsområden. Den ena skolan ligger i 

ett område med övervägande villor medan den andra ligger i ett område där hyreshus är 

överrepresenterade. Studien har ett strategiskt urval alltså inte slumpmässigt. Eftersom 

vår ambition var att få rektors och lärares syn på specialpedagogens och speciallärarens 

yrkesroll, på respektive skola. För att underlätta för oss själva vände vi oss till skolor 

som vi kände till. Däremot hade ingen av oss någon relation till dessa.  

 

Vi valde att intervjua rektorer och genomföra en enkätundersökning med lärare, på 

samma skola, för att undersöka hur man ute i skolorna resonerar kring de båda 

yrkesrollerna samt att få en fördjupad kunskap och förståelse av synen på de två 

professionerna. 

 

6.3 Tillvägagångssätt  

 

Ett mail med informationsbrev samt förfrågan om att delta i vår studie, skickades till 

berörda skolor, där vi berättade om oss själva samt syftet med vår studie. Vi mejlade två 

rektorer, fick svar från den ena efter två påminnelser. Den andra påminde vi tre gånger 

men fick aldrig något svar. Vi valde då att mejla ytterligare tre rektorer på tre andra 

skolor, varav en av dem efter påminnelse, svarade att han inte kunde ställa upp för 

intervju. De andra två svarade kort därefter och accepterade intervju. I det läget hade 

redan en accepterat vår intervjuförfrågan, varför vi endast valde ut en av de senast 

tillkommna.  Vi bokade med rektorn vars skola var belägen i ett område som motsvarade 

vårt önskemål, nämligen ett mångkulturellt, socioekonomiskt utsatt område. Den första 

intervjun fick vi genomföra ganska omgående efter att ha bokat tid . Vid intervjutillfället 

hade vi med oss intervjufrågorna ( se bilaga 1) samt enkäterna i pappersform. Däremot 

dröjde enkätsvaren ytterligare tre veckor efter intervjutillfället. Vi frågade vänligt och 

påminde om dem fyra ggr via mejl. Vid två tillfällen var vi lovade att få hämta enkäterna 
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ifyllda men det dröjde ytterligare två veckor innan vi fick hämta dem. Av 25 lämnade 

enkäter fick vi tillbaka 11 stycken. 

Den andra skolan vi ville undersöka ligger i ett välbärgat socioekonomiskt starkt område. 

Till den skolan fick vi också komma på intervju ganska omgående. I svarsmailet med 

bokad tid till intervju informerade rektorn oss om att han redan skrivit ut enkäterna själv 

och lämnat över dem för ifyllandet till sin personal. Dessa skulle vi få vid 

intervjutillfället vilket också skedde. Vi fick tillbaka 14 ifyllda enkäter. Våra 

förväntningar på antalet respondenter av vår enkätundersökning var att få tillbaka 50 

ifyllda enkäter. Resultatet blev 25 stycken alltså en svarsfrekvens på 50 % ( se bilaga 2). 

 

6.4 Etiska överväganden 

 

Den svåraste delen av uppsatsen var att avväga och koppla till forskningsetik. Redan i 

introduktionsbrevet beskrev vi att det bygger på frivillig medverkan, samt att 

avidentifiering blir en viktig del. Den etiska neutrala aspekten är något som eftersträvas 

både vid intervjutillfällena och vid utformande av enkätfrågorna. Som grund för både 

kvalitativa och kvantitativa ansatsen står Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

kodex och dess fyra etiska krav på forskningen: konfidentialitets-, informations-, 

samtyckes- och nyttjandekrav. Vikten lades på noggrann granskning av både text och 

redovisade resultat för att medvetet undvika missuppfattningar och feltolkningar. Alla 

svar som inkluderades i studien har redovisats sanningsenligt. Vår åsikt är inte att döma 

verksamheten, och vi är inte ute efter rätt eller fel, utan att få förståelse för hur 

specialpedagogers respektive speciallärares roller tar sig uttryck i skolan. Resultatet 

bestod av väldigt mycket information. I det etiska avseendet avvägdes väldigt noga hur 

detta skulle reduceras: ”Materialet ska återges på ett selektivt men ändå rättvisande sätt” 

(Ahrne & Svensson, 2015, s 228). Vi beaktar också att det inte finns någon typ av 

beroendeförhållande mellan oss och de rektorer som medverkar. Informationen om 

personuppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem, samt att det råder tystnadsplikt (a.a). 

 

6.5  Metodkritik 

Intervjuer kan vara en bra metod för att få fram information från respondenten, det går 

att ställa följdfrågor, avläsa kroppsspråk, mm. Nackdelar med intrevjuer kan vara att 

respondenten inte kan vara anonym, det tar tid att transkribera intervjuer samt det är 

resurskrävande (Bryman, 2011). Inför valet av intervjuer som metod, insåg vi att tiden 

var knapp, eftersom läsåret ledde mot sitt slut. Det förde med sig att vi fick avvakta hela 
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sommaren för att kunna boka tid och genomföra intervjuer med rektorerna, samt 

genomföra enkätstudie med lärarna. För att få en bredare bild av forskningsområdet 

väljer vi att genomföra enkätstudier med lärarna, anställda, på respektive skola. Fördelen 

med enkäter är att respondenterna kan vara anonyma, svarsalternativen är begränsade 

vilket underlättar vid sammanställning av dem. Nackdelar med enkäter kan vara att få 

respondenter vill ta sig tid att besvara dem samt att få tillbaka enkäterna i tid. En annan 

nackdel kan vara att respondenter väljer att hopa över vissa frågor, vilket försvårar 

sammanställningen.   

 

Resultatet i vårt arbete innehåller endast den empiri som samlats in. Egna tolkningar fick 

inte utrymme i det här avsnittet, utan argument skapades med hjälp av valda lämpliga 

teorier.  Intervjuer och enkäter analyserades från organisations- och grupperspektiv men 

det var även tänkt att utgå från elevperspektiv, där etiska dilemman om avvikelse och 

normalitet ingick. Den etiska aspekten träder fram i skolans sociala verklighet då det 

uppstår en diskussion om avvikelse och normalitet. Givetvis har alla forskare 

värderingar men dessa får inte påverka resultaten, de ställda slutsatserna måste hålla 

(Thurén, 2007). Våra farhågor om att vissa negativa svar innehållande tankar och 

värderingar kring formandet av den specialpedagogiska rollen från lärarnas sida, skulle 

förekomma, uteblev. Om sådana hade förekommit skulle de i så fall hanteras objektivt i 

enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att vi som 

intervjuare visar respekt och tolerans gentemot informanterna samt att vi visar omsorg 

gentemot dem (Ahrne & Svensson, 2016). 
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7  Resultat intervju- och enkätstudie 

 

Vi har genomfört två intervjuer med två rektorer på deras respektive f-6-skolor i en 

mellanstor kommun i södra Sverige ( se bilaga 1).  Den ena skolan, där vi intervjuar 

rektor  1, är belägen i ett hyresrättsområde där de flesta elever har annat modersmål än 

svenska. Ungefär 300 elever går på skolan. Den andra intervjun, genomför vi med rektor 

2, på en skola som är belägen i ett välbärgat område med uteslutande villor och 

bostadsrätter, det går ca 290 elever på skolan. Vi har dessutom genomfört en enkätstudie 

med lärare på respektive skolor(se bilaga 2). 

 

7.1  Resultat intervju 

 

7.1.1  Specialpedagogiska kompetensen på skolan 

 

Rektor 1 berättar att på hans skola arbetar en specialpedagog samt lärare som har läst 

vissa poäng specialpedagogik i sin grundutbildning. På skolan finns inga speciallärare 

anställda. Flera av lärarna har genomgått kompetensutbildningar som t.ex. lärarlyftet i 

matematik. Eftersom många av insatserna på skolan handlar om tal och språk, är alla 

lärarna på skolan utbildade i SVA (svenska som andraspråk). Specialpedagogen på 

skolan har ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet. 

På den andra skolan inleder rektor 2 med att berätta att det på skolan finns två anställda 

speciallärare som har utbildats genom kommunen och de, uppger han: ”har i uppdrag att 

arbeta som speciallärare”. Sedan poängterar han att skolan har tillgång till 

specialpedagoger av olika karaktärer i området inom kommunen, samt betonar att den 

tjänsten betalar skolan för att få rätt kompetens vid behov.  

 

För rektor 1 innebär det att han som rektor, arbetar väldigt nära specialpedagogen. 

Eftersom skolan i nuläget har över 80 skrivna pedagogiska utredningar är det jätteviktigt 

att specialpedagogen kan sitta med vid samtal i de olika årslagen och med hjälp av sin 

specialpedagogiska kompetens kan lyfta frågor, driva på arbetet samt se till att det finns 

åtgärder som lärarna kan prova. ”för oss är de tidiga insatserna viktiga” menar han. 

Specialpedagogen får rollen som spindeln i nätet.  

 

För rektor 2, innebär en fördjupad specialpedagogisk kompetens att specialläraren 

arbetar mycket med elever och som han bestämt säger, även det tekniska, rätt ut mot 

eleverna. Han förtydligar med att det gäller elever som ska utveckla en specifik kunskap 
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som de saknar, och som behöver som han själv uttrycker: ”behöver mängdträning”. 

Rektorn tycker att specialpedagogen ska arbeta organisatoriskt, mycket med handledning 

mot lärare och arbetslag. Han betonar att i specialpedagogens uppdrag ligger arbete mot 

lärarnivå, gruppnivå och organisationsnivå, att handleda och utveckla organisationen 

samt personer som finns med i organisationen. Rektorn betonar även att 

specialpedagogisk kompetens innebär ett förhållningssätt, ett tankesätt som omfattar 

inkludering där alla barn ska vara med, samt det lågaffektiva bemötandet. 

 

I rektor 1 skolas Elevhälsoteam (EHT) ingår specialpedagogen och två 

familjebehandlare från Arbete & Välfärd samt dessutom psykolog och kurator. 

Specialpedagogen och de båda familjebehandlarna från Arbete & Välfärd sitter alltid 

med på mötena som sker en gång per månad. På skolan har specialpedagogen varit med 

och byggt upp ett särskilt färgkodningsschema kring de olika ämnena. Utifrån det här 

färgkodningsschemat tittar man sedan på vilka insatser som behövs sättas in. Därefter 

diskuteras insatserna på Elevhälsoteamsträffarna. Här menar rektor 1 att 

specialpedagogen med sitt tänk, kan tillföra ny kunskap, även på organisationsnivå. 

Rektor 2 svarar att den specialpedagogiska kompetensen först och främst på skolan 

används på elevnivå och innebär att ha överblick över vilka elever som har behov och 

vilken form av behov, samt uträtta pedagogiska utredningar där även uppföljning av 

åtgärdsprogram ingår. Rektor 2 menar att specialläraren, i hans fall, har en stöttande 

funktion gentemot lärarna och övergripande ansvar i respektive arbetslag på gruppnivå. 

I speciallärarnas roll ur ett organisationsperspektiv, ingår uppdrag i Elevhälsoteamet.  

 

 Rektor 1 svarar att man vill ha någon som har bred kunskap. Eftersom många 

svårigheter på hans skola handlar om språk och hur man bygger språk samt kommer 

vidare, är en viktig kompetens att kunna avgöra när svårigheter handlar om språket eller 

när det beror på någonting annat. Rektor 1 anser inte att han saknar speciallärare, 

däremot skulle han behöva anställa fler specialpedagoger. På skolan arbetar man utefter 

en organisation som ser ut som en tratt, där den översta delen av tratten handlar om 

pedagogen, klassrummet/lärandemiljön, att uppmärksamma tecken samt extra 

anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, nästa steg är arbetslaget, därefter 

Elevhälsoteamet/Barnhälsoteamet, går man ytterligare ett steg ned i tratten hamnar man 

på områdescentral elevhälsa och längst ned i tratten är det förvaltningsövergripande 

insatser/externa kontakter. Rektor 1 är angelägen om att elevärenden inte ska vandra ned 

i tratten utan menar att det är viktigt att berörda lärare, de som arbetar närmst eleven inte 

tappar sugen om de känner att inte kommer vidare. Vidare menar han att, om då ett 
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ärende skickas längre ned i ”tratten” där tänket hos lärarna är att där sitter ”ett gäng 

experter” som ska tala om hur man ska jobba nu, riskerar man tappa närheten till eleven, 

nej menar rektor 1 ”det är tillsammans man måste komma på lösningarna och man måste 

tro på idéerna ihop om det ska bli bra”. Rektor 1 menar att det fungerar på liknande sätt 

med speciallärare -vi vill inte att en elev går till någon, där hen får extra hjälp och sedan 

kommer tillbaka, han säger att de inte tror så mycket på den formen av insatser. ”vi vill 

att det äger rum inne i klassrummet”. För att kunna ge de elever som behöver mer hjälp 

har man på skolan byggt upp ett två-lärarsystem.  

 

Enligt rektorn 2 efterfrågar lärarna på skolan stöd i läs- och skrivutveckling samt stöd i 

bemötandet kring Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Här uppger han att 

specialläraren i detta fall tar över specialpedagogens roll och handleder lärarna.  Den 

aspekten anser rektor 2 oftast beskriver det dubbla uppdraget. Han uppger att ute i 

verksamheten skrivs specialpedagog slash speciallärare, för att det inte går att arbeta 

enbart med det ena eller det andra uppdraget. Han sammanfattar att lärarna efterfrågar 

ett bollplank där de kan lyfta upp sin magkänsleproblematik.  

 

Rektor 1 menar att man på skolorna har höga förväntningar på yrkesrollen, t.om extremt 

höga förväntningar. Det är en yrkesroll, menar han, man får möta många olika 

människor, människor som är stressade och bekymrade över sitt uppdrag, som håller på 

att tappa fotfästet och som kanske inte längre tror på det de gör. Då menar rektor 1 att 

det viktigaste för en specialpedagog att känna till är att ”rida ut det och få vederbörande 

att gå tillbaka och se att såhär mycket har blivit bra titta så mycket vi har kommit fram 

till”. Att kunna lugna ner saker. Han menar att som specialpedagog får man leva upp till 

de höga förväntningarna. 

 

Rektor 2 berättar att det finns höga förväntningar på specialläraren, och hänvisar till det 

han tidigare har sagt att specialläraren ska arbeta med elever. Han berättar också att 

specialläraren förväntas ha specialpedagogens roll vad det gäller övergripande ansvar 

mot grupp- och organisationsnivå. Lärarna har däremot högre förväntningar och vill ha 

praktisk hjälp här och nu. De förväntningarna är uttryck för en frustration, där lärarna 

vill att allt ska fixas fort. Rektor 2 uppger: ”då kommer vi tillbaka till den inkluderande 

eleven och den måste vara kvar i klassen. Vad kan du göra i klassrummet och på vilket 

sätt? Om det handlar om bemötandet eller struktur eller en placering eller stimulans runt 

omkring”. Han berättar stolt att skolan har en specialpedagogisk checklista att återgå till 

som tydliggör specialpedagogiskt arbete. På vår följdfråga vad den specialpedagogiska 
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planen innehåller svarar rektorn att det är ett analysverktyg för att hjälpa till, att ha 

överblick på vilka elever som ”har ett behov” enligt rektorn.  

 

Det förväntas av specialläraren att styra upp det arbetet och enligt rektor 2 ” inte ta över 

någon annans problem”. Det gäller att vara tydlig: ”det här jobbar jag med, det här kan 

jag hjälpa till med, det här kan jag stöta i, det här jobbar någon annan med”. Enligt 

honom förväntas specialläraren på den här skolan, även att arbeta som specialpedagog 

och gå in i den handledande rollen och att hjälpa lärare att lyfta blicken och se ett nytt 

perspektiv.  

 

7.1.2 Elev i behov av särskilt stöd 

 

Rektor 1 menar att så fort en elev riskerar att inte nå målen, är hen i behov. Skollagen 

talar tydligt om att en elev har rätt till stöd om hen riskerar att inte nå kunskapskraven. 

När det rör sig om andra svårigheter t.ex. beteendeproblem, nämner rektor 1 att de på 

skolan har många ”snabba barn” som ofta hamnar i konflikter på grund av t.ex. social 

oro, då handlar det om andra insatser än rent kunskapsmässiga. För att lära sig att bemöta 

och hjälpa de här barnen på ett bättre sätt har all personal läst en gemensam bok med 

relevans för avsedd elevgrupp.  

  

Rektor 2 anser att alla elever är i behov av särskilt stöd, för att kunna blicka mot det 

individuella synsättet som står för skolans mål och utbildningsuppdrag. Han uppger 

bestämt: ”allt från dag ett eller egentligen från dag noll innan eleverna kommer in i 

skolan, vilket sker i överlämningar i olika faser”. Det finns olika prioriteringar lyfter 

rektor 2, och där gäller att se det ur olika perspektiv för att bedöma stödet. Han 

poängterar vikten av insatser i tidiga åldrar, som möjliggörs med hjälp av information 

som framkommer från förskolan, vid överlämningar. Utifrån från olika perspektiv, är   

eleven i behov av särskilt stöd, när eleven behöver ett nytt lärmiljöstöd. På frågan om 

hur processen går till och vem har ansvar svarar rektor 1 att de arbetar utifrån ett 

scanning system som kallas ALSUP (bedömning av outvecklade färdigheter och olösta 

problem). Det bygger på barnens förmågor, vad de kan, men även förmågor som barnet 

behöver stärka blir tydliga. Det är årslagen som gör scanningen. ALSUP:arna ligger 

sedan till grund för de pedagogiska utredningarna. Det är specialpedagogen som skriver 

utredningarna utifrån ALSUP:arna. Rektor 1 berättar att ALSUP-screeningen finns i en 

bok de läst som kompetensutveckling. ALSUP-screeningen är ett sätt att få en klar bild 

över elevernas förmågor. Han menar att den fungerar utmärkt. Både rektor 1 och 2 svarar 
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att ”det är jag som har ansvaret”. Rektor 1 tillägger, ”det är det enda man vet som rektor, 

att man ansvarar för allt”. 

 

Först och främst utreds vilken form av stöd en elev har behov av, menar rektor 1. Man 

tittar på färgkodningen (se ovan). Alla elever från förskoleklass till och med år sex är 

färgkodade. De olika ämnena har olika färger. Lärarna provar olika insatser för att se 

vilken verkan de har, både primärt men även sekundärt. Om svårigheterna fortfarande 

är kvar, skickas ALSUP:arna vidare och en pedagogisk utredning skrivs. Därefter 

lämnas den pedagogiska utredningen tillbaka till årslagen som upprättar ett 

åtgärdsprogram, där man diskuterar vilka åtgärder som ska sättas in. Det är årslagen som 

ansvarar för processen. Senare återkommer EHT för att se hur det har gått. 

  

Rektor 2 berättar att det på skolan finns många elever som har anpassningar i 

klassrummet. Han påpekar att det sker regelbundna diskussioner beträffande tolkningen 

av Skolverkets Allmänna råd. Man diskuterar tolkningar om skillnaden mellan 

anpassningar och särskilt stöd samt när det ska upprättas åtgärdsprogram eller inte. Nästa 

steg innebär Elevhälsoteamet, där en sjuksköterska är inkopplad. Elevhälsoteamet består 

av rektor, speciallärare, skolsköterska och berörda lärare. Rektor 2 berättar att, vid 

behov, finns tillgång till kurator och specialpedagog på högre nivå. 

 

Beträffande inkludering och exkludering har de båda rektorerna snarlika tankar. Rektor 

1 säger att vi är i inkluderingens tidevarv och att de försöker låta eleverna vara med så 

mycket som möjligt, men menar han, ibland finns det elever som av olika skäl inte kan 

vara med alltid, men att det ”viktiga i det arbetet är att man har med sig barnen i arbetet”. 

Han säger att flera av eleverna säger att ”jamen då passar det bättre att jag får sitta där 

borta och arbeta”. Det är viktigt att man har den kommunikationen från början menar 

han. Vidare menar han att exkludering är när ett barn känner sig ”bortlyft”, ett barn ska 

känna att, jag går dit för att jobba, för att det passar mig bättre, där får jag större 

möjligheter att lyckas. Men menar rektor 1 att om man märker att det hos ett barn, finns 

en känsla, av att det inte känns bra att sitta i en liten miljö, då måste man ta reda på 

varför. 

  

Rektor 1 menar vidare att inkludering är något som är jättebra, som man måste jobba 

mot. Rektor 1 menar samtidigt, att ibland måste man genomföra vissa moment utanför, 

ibland är det nödvändigt att jobba i mindre grupper, då får man se till att barnet är med 

på noterna. På följdfrågan om vem som har speciallärarrollen på skolan svarar rektor 1  



 

 

 

 

41 

”Man ordnar det inom årslagen, man avsätter tid så att man kan ha genomgångar för de 

elever som behöver det extra i respektive grupprum, som ligger i anslutning till 

klassrummen, så det är samma lärare som håller i trådarna”.  

 

Rektorn 2 är tydlig med att inkludering sker utifrån individens behov och hur lärmiljön 

förändras i förhållandet till eleven. Han menar att klassens lärmiljö anpassas för att passa 

alla elever, men det finns situationer då det behövs enskild undervisning. Det kan röra 

sig om att någon elev måste träna sitt språk, sitt tal och uttal, som kan vara svårt att 

genomföra i en grupp: ”det är en naturlig del, för det är inte bara elever med särskilt 

behov utan en elev med behov kan också behöva det, så lärmiljö är avgörande, vi vill att 

alla ska lära sig”. Enligt rektorn blir exkludering motsats till det, att inte ta hänsyn till 

elever och placera elever i den lärmiljön som varken passar eller gynnar en. Exempelvis 

tillägger han att det kan röra sig om att inte kunna ta del av en text, eller att inte kunna 

delta i en lek, samt att inte få inlärningen strukturerad. ”Du exkluderas när du inte har 

möjlighet att prestera som elev eller klara av det systemet du kommer till för att det är 

fel på lärmiljön! … vi utgår alltid från företeelsen att alla barn gör rätt om de bara kan 

detta. Så får du svar på alltihop!”  

 

7.1.3 Specialpedagogiskt stöd för alla elevers möjligheter till utveckling mot målen 

 

Rektor 1 menar att han får in de pedagogiska utredningar och att det sedan är han som 

avgör om det ska upprättas ett åtgärdsprogram eller inte. Det är upp till mig som rektor 

att se till så att elever får det de behöver. Men menar han att det såklart sitter åtminstone 

en elev i varje klass som inte får det hen behöver, ”så är det bara”. Han menar att 

utredningarna finns men när det blir så många så blir det ett ”mastodontarbete”. 

På frågan på vilket sätt specialpedagogiskt stöd riktas mot alla elevers möjligheter till 

utveckling för att nå målen, svarar, rektor 2 att speciallärarna på skolan arbetar med 

screeningsmaterial som kvalitetssäkrar alla elever på skolan. Han påpekar att ” det 

omfattar organisatorisknivå som ju egentligen inte är speciallärarens uppdrag men vi 

måste ha det med oss i alla fall för att säkerställa att det inte är någon elev som riskerar 

att ramla igenom”. Speciallärarna har screenat alla årskurser och det är ett sätt att arbeta 

för alla elever: ”det är det speciallärarna här… egentligen kan man säga… har som ett 

uppdrag som är specialpedagogens, analysera… egentligen var det finns behoven och 

vad vi ska jobba vidare med”. 
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7.1.4 Samverkan mellan specialpedagog och speciallärare och övriga lärargrupper 

 

Rektor 1 berättar att det tydligt framgår i skolans kalendarium när EHT-träffarna infaller. 

Varje vecka är det konferens tid på måndag, tisdag och onsdag till kl 16:00, alla jobbar 

då. På onsdagarna är det EHT tid, då vet alla att det enbart är sådant arbete som utförs 

då. Tanken, menar rektorn, är att ingen ska lägga exv. planering då. Ett annat skäl till att 

lägga EHT tid då är att lärarna ska ha möjlighet att närvara och inte behöva gå från t.ex. 

en lektion för att kunna närvara. Det gör att samverkan fungerar mycket lättare. 

Dessutom samverkar skolan med familjeutredarna, som är mer engagerade i vad som 

händer i familjerna och på fritiden. Det finns ett nära samarbete mellan de olika 

professionerna. Familjeutredarna återkopplar i sin tur till EHT med information utan att 

för den saken bryta mot sekretessen som råder mellan verksamheterna. På så sätt menar 

rektor 1 behöver inte lärarna ”springa och jaga” utan man vet att återkoppling kommer. 

Han menar att detta är ett väldigt långsiktigt arbetssätt och att det inte finns några ”quick 

fix”. Det här arbetssättet menar rektor 1, gör att det finns ett system, en struktur som 

underlättar arbetet för specialpedagogen. Det är också viktigt, menar hen att ha ett 

system där pedagoger som känner frustration och väntar på hjälp, vet att det finns 

instrument som får dem att känna sig delaktiga i arbetet kring eleven i behov av särskilt 

stöd. Rektor 2 beskriver samverkan mellan speciallärare och övriga pedagoger på ett 

mycket positivt sätt. Sammanfattningsvis sker samverkan i olika perspektiv:  

”antigen jobbar vi tillsammans kring en elev, eller så jobbar man tillsammans med, 

hmm, hur man ändrar en lärmiljö, hmm, så det innebär alla bitar som man kan 

komma på, så att det ska bli annorlunda eller bättre för eleverna”. 

 

7.1.5  Förståelse för specialpedagogens uppdrag och vem som styr rollen 

 

För rektor 1 är det självklart att specialpedagogen sitter i ledningsgruppen och är 

involverad i det organisatoriska arbetet på skolan, hen arbetar mycket med helheter, är 

med och formulerar tankar kring skolan. Vidare menar rektor 1 att specialpedagogens 

kunskaper även ska komma pedagogerna tillgodo. Under träffarna i årslagen har 

specialpedagogen en handledande roll. Inte själva utformandet utan mer som den som 

får deltagarna att träna sig att ställa frågor som man tillsammans försöker hjälpas åt att 

hitta lösning på. Dessutom är ju specialpedagogen såklart till även för eleverna. Han 

menar att mycket beror på hur specialpedagogen bygger upp sitt sätt att arbeta. Rektor 1 

menar att han som rektor har stort inflytande över hur rollen som specialpedagog formas. 

Det är jag som bygger upp rollen, menar han. Men jag skulle inte göra det utan att lyssna 
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på ”min” specialpedagog, vi har format rollen tillsammans. men säger rektor 1 att om 

hen skulle sluta, finns det en roll här, jag skulle rekrytera någon som kan tänka sig att 

jobba på det här sättet. ”Vi har en framarbetad roll som jag inte är beredd att släppa 

eftersom jag ser att sättet att arbeta på är väldigt framgångsrikt”. Samtidigt menar rektor  

1 att alla måste utföra uppdraget på sitt sätt.   

 

Rektor 2 svarar med en motfråga ”om vi undrar om organisationen, ansvaret på och 

respektive funktion”. Han svarar därefter att det har diskuterats tillsammans (han menar 

med lärare i respektive arbetslagen) men det är han som styrt. Han berättar att det inte 

har funnits någon tydlig plan om hur det arbetas med som rektorn uttryckligen kallar 

”specialpedagogisk hälsa”. Han uppger att han är väldigt nöjd med den planen och att 

han har systematiserat och renodlat den. ”Det är det jag gjort och så gör jag det på 

uppdrag! ”.  

 

7.1.6 Specialpedagogens och speciallärarens viktigaste uppgift 

 

Rektor 1 svarar att det är olika från dag till dag. Dock menar han att viktigaste uppgiften 

är att se till att se till att skolans specialpedagogiska tänk fungerar. Som specialpedagog 

medverkar man i ledningsgruppen och har en aktiv roll i den. Det är viktigt att 

specialpedagogen delger sina tankar vad hen sett och vad hen gjort och inte bara väntar 

på att saker ska hända. Många rektorer, menar rektor 1 har inte själva de kunskaperna 

och då måste specialpedagogen aktivt jobba för att det ska bli så. ”spindeln i nätet”.   

Rektorn 2 svarar på samma fråga: 

 ”Hmm, kulturbärare!!! I grund och botten så handlar allting om ett möte med respekt mot andra 

individer där alla är lika värda. Så man är kulturbärare!! Det var det första gången jag har sagt 

det men det är det. Det är kulturen som är avgörande om vi lyckas möta alla elever, inte verktyg 

och inte resurser. Det är precis samma process som du lär dig ett språk. Du ska inte lära dig hur 

många glosor som helst om du inte kan prata. Men det är ett verktyg för att vi ska kunna ta oss 

in i ett sammanhang och förstå kulturen. Så vi är kulturbärare!!Det styr rektor och det styr EHT 

och det styr definitivt specialpedagog och speciallärare. Alla kan bara de får rätta förutsättningar 

och alla vill, det finns ingen ond människa, finns några få men det är väldigt sällsynt!! Hoppas 

att det var koncist!” 

 

7.2 Resultat enkätstudie 

 

Av totalt 50 utlämnade enkäter fick vi tillbaka sammanlagt 25 ifyllda, det vill säga vi 

fick en totalsvarsfrekvens på 50 %. Utdelningen såg olika ut från skola 1 och skola 2. 

Från skola 1 fick vi tillbaka 11 av 30 lämnade enkäter, och från skola 2, 14 av 20. Vid 
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intervjun med rektor 2 kom det fram att han låtit skriva ut 20 enkäter men att 14 lärare 

valde att fylla i.  

 

Enkäterna bestod av 16 frågor varav svarsaltenativen var varierande. På de flesta 

frågorna fanns möjlighet att fylla i flera svar. Till några frågor fanns det möjlighet att ge 

kommentarer. Inledningsvis ställde vi frågor (1 och 2) kring vilken utbildning respektive 

lärare hade samt vilket stadium de undervisade i. En majoritet av lärarna på båda 

skolorna hade grundskolutbildning samt undervisade på lågstadiet.  

 

 

7.2.1 Specialpedagogisk kompetens 

 

Fråga nummer 3 till 6 handlar om den specialpedagogiska kompetensen som finns på 

respektive skola. Här svarade lärarna lite olika, beroende på vilken skola de arbetade på. 

På skola 1 svarade alla utom en av lärarna, att de hade en specialpedagog och ingen 

speciallärare. På skola 2 svarade 12 av 14 att det fanns speciallärare anställda, 2 svarade 

att det fanns både specialpedagog och speciallärare. 

Fråga 4 handlade om vilka yrkeskategorier elevhälsan består av. På den här frågan var 

svarsalternativet öppet, vilket innebär att lärarna själva fick skriva vad de trodde.  Vi 

fick varierande svar: de flesta på båda skolorna ansåg att den består av rektor, 

speciallärare och skolsköterska. Andra gemensamma svarsalternativ på båda skolorna vi 

fick var att elevhälsa består av rektor, skolsköterska, pedagog.  

 

7.2.2 Elev i behov i särskilt stöd 

 

Frågorna 7 till 11 samt fråga 16 handlar om elever i behov av särskilt stöd. Frågorna 7, 

9 och 10 rör frågor om vem stödet riktar sig till. Majoriteten på skola 1 svarar att stödet 

riktar sig till läraren i form av handledning medan lärarna på skola 2 svarar att stödet 

riktas både till den enskilda eleven och läraren. Lärarna på båda skolorna anser att 

specialpedagogen respektive speciallärarens specifika ämneskunskaper är mycket 

viktiga i arbetet kring att stödja enskilda elever och lärare. Det stöd som efterfrågas på 

respektive skola skiljer sig åt mellan skolorna. Lärarna på skola 1 efterfrågar 

handledning av specialpedagog, medan lärarna på skola 2 efterfrågar individriktat stöd. 

Beträffande frågan om hur viktig diagnos är för att eleven ska ha rätt till stöd, besvaras 

olika: skola 1 anser att diagnos är mycket viktig, medan på skola 2 anser lärarna att den 

är ganska oviktig. Lärare på skola 1 anser att de inte låter sig påverkats av arbetslagets 

syn på elever i behov av särskilt stöd , det anser däremot lärarna på skola 2 att de gör. 

Orsakerna till att elven får svårigheter i skolan besvaras med flera olika alternativ. Flera 

av lärarna på båda skolorna anser att eleverna har brister i hemmiljön, att eleverna har 

individuella brister, att det beror på beteendeproblem hos eleverna, vissa klasser/grupper 

fungerar dåligt samt att skolan är inte anpassad för att hantera elevers olikheter.   
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7.2.3  Samverkan 

 

Frågorna 5, 6 och 12 rör samverkan. Samverkan mellan lärare och specialpedagoger 

respektive speciallärare, kring elever i behov av särskilt stöd sker på båda skolorna. Båda 

lärargrupperna uppger att de under den senaste 12-månders perioden haft samarbete 

kring enskilda elever med specialpedagog eller speciallärare, medan majoriteten av 

lärarna på skola 1 svarar att de endast delvis fick det stöd de förväntade sig, svarade 

lärarna på skola 2 att de var helt nöjda med det stöd de fick. Vi kan utläsa från svar på 

frågorna 13,14 och 15 att de flesta av lärarna på båda skolorna är ganska väl införstådda 

med specialpedagogens respektive specialärarens yrkesroller. Lärarna anser att 

specialpedagogens viktigaste arbetsuppgift är att samarbeta med läraren i form av 

handledning och stöd. Beträffande speciallärarnas viktigaste arbetsuppgift menar lärarna 

på skola 1 att de inte vet, medan lärarna på skola 2 svarar att det är riktat stöd till eleven.  
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8 Analys 
 

Efter att vi samlat in vår empiri och studerat teorier har vi fått ett resultat som ger oss 

bättre kunskap om hur specialpedagogers respektive speciallärares yrkesroller formas i 

skolans värld. Vår undersökning går ut på att belysa rektorers och lärares förväntningar 

på den specialpedagogiska kompetensen som efterfrågas. Efter genomförda intervjuer 

kan vi konstatera att rektorers syn och tänk kring specialpedagogik färgar valet av 

specialpedagog och eller speciallärare på respektive skolor. Vi har valt att kalla våra 

rektorer rektor 1 och rektor 2, där rektor 1 är rektor i en skola som ligger i ett 

socioekonomiskt utsatt område, och rektor 2 är rektor i ett välbärgat område. Vid 

analysen av enkätstudierna kan vi konstatera att svaren överensstämmer med vad som 

kom fram vid intervjuerna av rektorerna. Förväntningar från lärarnas sida på 

specialpedagoger och speciallärare överensstämmer med rektors, på respektive skola. 

Även synen på elever i behov av särskilt stöd  överensstämmer med rektorernas syn. 

Samverkan mellan lärare och specialpedagoger, speciallärare, kring elever i behov av 

särskilt stöd, ser olika ut beroende på vilken mikrokultur som råder på respektive skola.  

På den ena skolan ligger fokus på samverkan i arbetet för elever, och i den andra på 

samverkan kring arbetet med elever. Majoriteten av lärarna på de båda skolorna har 

grundskollärarutbildning och undervisar på lågstadiet.  

 

8.1. Specialpedagogisk kompetens 

 

Vid valet av två lika stora F-6 skolor i skilda områden kan vi konstatera att valet av 

specialpedagogisk kompetens i respektive skolor skiljer sig åt. I skolan där rektor 1 leder, 

finns endast en specialpedagog anställd, däremot inga speciallärare. Rektor 1 menar att 

den ämneskompetens som efterfrågas på skolan har införskaffats via lärarlyftet 

exempelvis matematik och svenska. Skolan rektor 2 leder, har speciallärare anställda. 

Han anser att de speciallärare som är anställda på skolan besitter specialpedagogisk 

kompetens. Däremot menar han att det finns tillgång till specialpedagoger i det 

övergripande elevhälsteamet. 

  

Rektorers förståelse och tolkning av specialpedagogers och speciallärarens uppdrag har 

stor betydelse för utformningen av yrkesrollerna. Detta har visats i Lindqvist (2013) 

undersökning av specialpedagoger och speciallärare där hon konstaterar att 

examensförordningarna är så snarlika att de kan förväxlas. Hon konstaterar att 

specialpedagogens juridiska mandat är särskilt ifrågasatt. Detta speglar även vår 

undersökning där vi kan notera att våra respondenter tolkar fram den specialpedagogiska 

kompetens de vill ha. Utifrån teorier vi lutar oss mot, drar vi kopplingar till perspektiv 

som enligt Berger och Luckman (1979) är nära kopplat till socialkonstruktivism. Den 

innebär att människan i dialog med andra konstruerar gemensamma uppfattningar om 
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hur saker är, och hur de är beskaffade. På vår fråga ”vem som formar rollen” svarar båda 

rektorerna, att det är de som bygger upp och formar rollen. 

Den fördjupade specialpedagogiska kompetensen innebär olika tankar för de båda 

rektorerna. Medan rektor 1 menar att den fördjupade specialpedagogiska kompetensen 

används till att skriva utredningar samt handleda personalen i olika frågor, anser rektor 

2 istället att specialläraren besitter sådan specialpedagogisk kompetens att hen ska arbeta 

mycket med enskilda elever i form av mängdträning. Men å andra sidan menar samma 

rektor att specialpedagogen ska arbeta organisatoriskt med mycket handledning mot 

lärare och arbetslag. Vi upplever att det blir kontraproduktivt då han å ena sidan menar 

att specialläraren ska arbeta med enskilda elever å andra sidan hävdar han att 

specialpedagogen ska arbeta inkluderande med elever i en skola för alla. Vi lutar oss mot 

vad Nilholm (2007) poängterar att ett dilemma för specialpedagogiken handlar även om 

inre mikropolitik på varje skola, att den enskilda skolans kultur avgör hur 

specialpedagogik konstrueras.  

 

På frågan om vilken specialpedagogisk kompetens som finns på skolan stämmer svaren 

i enkäterna överens med vad rektorerna på respektive skola svarat. Övervägande 

majoritet på de båda skolorna svarade att elevhälsoteamet representeras av rektor, 

speciallärare och skolsköterska, detta trots att det på den ena skolan inte finns någon 

speciallärare anställd. Specialpedagog som yrkesgrupp nämndes inte. På frågan om 

pedagogerna haft samarbete med specialpedagog eller speciallärare krig enskilda elever 

svarar på skola1, att 8 av 11 har haft det, medan på skola 2 har alla haft samarbete med 

specialpedagog eller speciallärare. Stödet som pedagogerna fick, låg i linje med de 

förväntningar som de hade. På skola 2 visar resultatet tydligt att pedagogerna fått det 

stöd de eftersökt. Däremot svarar övervägande del av pedagogerna på skola 1, att de bara 

delvis upplever att de fått det stöd de eftersökt. Vi tänker att detta kan bero på 

socialkonstruktivistiska tankar, och utifrån Bergers och Luckmans (1979) teorier om att 

individen subjektivt tolkar verkligheten utifrån sina egna inre tolkningar. 

 

Beträffande vem det specialpedagogiska stödet riktades till, svarar respondenter på 

skolan 1 till största delen, att stödet riktades till läraren själv i form av handledning. På 

skolan 2 svarade majoriteten att stödet riktades både till den enskilda eleven och till 

läraren. Det är viktigt för alla respondenterna att specialpedagogen respektive 

specialläraren har specifika ämneskunskaper för att kunna stödja enskilda elever och 

lärare. Tydligt kan vi se att det specialpedagogiska stödet som efterfrågas i första hand 

är, på skola 1; handledning av specialpedagog, medan på skola 2; efterfrågas 

individinriktat stöd mot eleverna.  

 



 

 

 

 

48 

8.2 Elever i behov av särskilt stöd 

 

Konstruerandet av den specialpedagogiska yrkesrollen i de undersökta skolorna styrs av 

synen på normalitet och avvikelse (Nilholm, 2007), och normalitet och avvikelse skapas 

enligt olika mallar och mätningar. Rektor 1 menar att elever som riskerar att inte nå 

målen är i behov av särskilt stöd, vilket stöds av skollagen (2010:800). Rektor 2 

definierar samtidigt behoven av särskilt stöd, som att alla elever utifrån ett individuellt 

synsätt är i behov av särskilt stöd redan från dag noll. Vi tolkar hans svar som att alla 

elever behöver stöd för att kunna utvecklas optimalt. Skrtic (1991) menar att det finns 

ett ömsesidigt beroende mellan specialpedagogik och pedagogik, det vill säga att 

eftersom specialpedagogiken finns att tillgå, kan den vanliga pedagogiken snäva in 

ramarna för vad som anses normalt. På så sätt menar Skrtic att den vanliga pedagogiken 

inte behöver ansvara för det som avviker. Samtidigt behöver specialpedagogiken elever 

i behov av särskilt stöd för sitt eget berättigande.  

 

Våra respondenter i enkätstudien på skola 1, anser att diagnos är mycket viktig för rätten 

till stöd, medan respondenterna på skola 2 anser att diagnos är ganska oviktig, för att ha 

rätt till stöd. Arbetslagets syn på elever i behov av särskilt stöd spelar markant roll enligt 

respondenterna på skola 2, medan på skola 1 blir svaret att det inte spelar roll. 

Gemensamt för de båda skolorna är att samsynen i arbetslaget kring elever i behov av 

särskilt stöd är viktig. Vi lutar oss mot Nilholms (2007) kompensatoriska perspektiv som 

handlar om avvikelse och normalitet. Elevens problem tolkas som individbundna och 

åtgärden söks inom det medicinska och biologiska fältet.  

 

Beträffande enkätsvaren angående synen på orsaker till att elever får svårigheter i skolan 

tyder på att flera av respondenterna anser att det beror på brister i hemmiljön, men också 

att eleverna har individuella brister, såsom beteendeproblem. På skola 2 svarar dessutom 

lärarna att elevers svårigheter kan bero på att vissa lärare har brister i undervisningen. 

Många av respondenterna har också uttryckt att det kan bero på att vissa klasser fungerar 

dåligt. Mer än hälften anser också att skolan är dåligt anpassad för att hantera elevers 

olikheter. Här hade respondenterna möjlighet att fylla i flera svarsalternativ, därav 

mängden av svar. Med stöd av Nilholms (2007) kritiska perspektiv tolkar vi det här 

utifrån att flera av respondenterna har en skola för alla perspektiv, och söker istället 

elevens misslyckande och brister i skolans miljö. 
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 8.3 Samverkan  

 

Båda rektorerna anser att samverkan med specialpedagog respektive speciallärare och 

övriga pedagoger i skolan är viktig del av den specialpedagogiska verksamheten. Rektor 

1 redogör för hur samverkan inom skolan sker, framför allt inom Elevhälsoteamet, men 

samtidigt nämner han att skolan har ett utökat samarbete med familjeutredare på Arbete 

och välfärd. Rektor 2 lyfter samverkan mellan speciallärare och övriga pedagoger utifrån 

olika perspektiv. Det sker dels tillsammans kring elever i behov av särskilt stöd, dels 

tillsammans med elever i behov av särskilt stöd. Enligt Skrtics (1991) teori handlar 

specialpedagogiken om att ”speciella” lärare gör något med ”speciella” barn. 

 

Enkätsvaren visar att samverkan mellan lärare och specialpedagog respektive 

speciallärare, kring elever i behov av särskilt stöd ser olika ut på de båda skolorna. 

Medan skola 2 ger mer enhetligt svar, 13 av 14 respondenter, svarar att flera 

yrkesgrupper samarbetar, är resultatet mer spretande på skola 1, där svarsalternativen 

dessutom blir flera. Bland annat blir svaret att samarbetet endast sker via 

specialpedagogisk handledning, riktat stöd till enskilda elever i inkluderad miljö, samt 

riktat stöd i exkluderad miljö. Samtidigt svarar 9 av 14 på skola 2 dessutom att stödet 

riktar sig till enskilda elever i inkluderad eller exkluderad miljö. Samma siffror för skola 

1 blir sammanlagt 4 av 11.  

 

Det vi kan utläsa av svaren, är att lärarna i skola 2 anser att samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper på skolan, är det viktigaste i verksamheten kring elever i behov av särskilt 

stöd, vilket inte alls framgår lika tydligt gällande skola 1. Majoriteten av respondenterna 

på de båda skolorna anser att de är ganska väl införstådda med specialpedagogens 

resektive speciallärarens olika yrkesroller, men endast ett fåtal upplever att de är mycket 

väl införstådda. En liten andel av respondenterna anser sig inte veta skillnaden mellan 

de båda yrkesrollerna.  

 

Upplevelsen av kunskaper och förståelse beträffande specialpedagogens och 

speciallärarens yrkesroller är i stort sett densamma hos respondenterna på de båda 

skolorna, det vill säga att respondenterna känner sig införstådda med specialpedagogens 

och speciallärarens yrkesroll. På grund av att svarsalternativ var helt öppet har vi tolkat 

ut två svar kring specialpedagogens yrkesroll och ett kring speciallärarens. Detta har 

bidragit till att vi har fått fler svar än vi har respondenter. Kring specialpedagogens 

viktigaste uppgift utmärker sig två huvuduppgifter: riktat stöd till eleven men också 
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samarbete i form av handledning och stöd till lärare. När det gäller speciallärarens 

viktigaste arbetsuppgift utkristalliserade sig ett svar: riktat stöd till eleven. För att kunna 

förstå de svar vi har fått från lärarna i enkäterna använder vi oss av Bergers och 

Luckmans (1979) teori om socialkonstruktivism. De flesta av våra respondenter 

upplever att de har ganska god kunskap om de båda yrkesrollernas uppdrag. Utifrån det 

tolkar vi att på de enskilda skolorna förs gemensamma dialoger och på så sätt bildas 

gemensamma tolkningar. Var och en tolkar utifrån sitt perspektiv och tillsammans utgör 

de gemensamma tolkningarna en helhet.  

 

Vårt syfte med undersökningen var att belysa rektorers och lärares förväntningar på 

specialpedagoger och speciallärare. Eftersom vi i våra intervju- och enkätstudier fått 

fram hur man ser på specialpedagogers och speciallärens yrkesroller kan vi sammanfatta 

att det framgår att den kultur som råder på en skola avspeglar vilken kompetens rektorer 

efterfrågar. Om vi utgår från vårt resultat som vi fått via intervjuer och enkäter kan vi se 

ett tydligt mönster som visar hur respektive rektor tänker kring specialpedagogisk 

verksamhet. På skola 1 har rektor anställt en specialpedagog som har ett nära samarbete 

med honom, och som dessutom fungerar som handledare av lärarna, samt genomför 

utredningar och åtgärdsprogram. På skola 2 har rektor två speciallärare anställda som 

fungerar både som handledare till lärarna och enskilda elever, samt  genomför 

utredningar och åtgärdsprogram. Han uppger även att hans speciallärare även utför 

arbetsuppgifter på organisationsnivå, som han säger är ämnade för en specialpedagog. 

Jakobssons & Nilssons (2011) och Ahlbergs (2013) tankar kring specialpedagogens 

uppgifter att arbeta för eleven och speciallärarens att arbeta med eleven stärker våra 

slutsatser att rektorer formar specialpedagogiska roller. Rektornerna formedlar sina 

tankar hur det specialapedagogiska upplägget på respektive skola ska se ut. Vi kan också 

se att lärarna på respektive skola efterfrågar specialpedagogisk stöd utifrån om det finns 

specialpedagog eller speciallärare anställd på skolan.  
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9 Diskussion  

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Intresset för ämnet tog sin början då vi i slutskedet av vår utbildning till specialpedagoger 

började titta på anställningsannonser. I de flesta av annonserna eftersöktes 

specialpedagog/speciallärare. Arbetsbeskrivningen talade tydligt om att ute i 

verksamheten är kunskaperna bristande om skillnader och likheter mellan de olika 

yrkesrollerna. Detta blev ingången till vårt fördjupningsarbete, att bland annat undersöka  

hur teori omformuleras  till praktik, det vill säga vad som händer på vägen mellan 

formuleringsarena och realiseringsarena. 

 

För att undersöka och belysa vårt syfte, vilka förväntningar rektorer och lärare har på 

specialpedagoger respektive speciallärare, beslutade vi oss för att välja rektorer och 

lärare som vår målgrupp. En tänkbar metod hade kunnat vara att välja specialpedagoger 

och speciallärare som målgrupp för att ringa in vårt syfte. När vi undersökte tidigare 

forskning hittade vi först Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015), 

där enkäterna var ställda till specialpedagoger och speciallärare. Vårt intresse har varit 

att belysa rektorers och olika lärargruppers förväntningar och kunskaper om 

specialpedagoger och speciallärare. Vid valet av metod insåg vi snabbt att för att få det 

underlag vi eftersträvade, skulle intervjuer med alla respondenter bli för omfattande. 

Bristen på tid och nödvändiga avgränsningar gjorde det omöjligt att genomföra lika 

många intervjuer som vi nu kunde göra med enkäter. För att ändå få möjlighet att ställa 

följdfrågor och samtala kring vårt ämne, valde vi ut rektorer som lämpliga respondenter. 

Det visade sig att enkätmetoden var behjälplig vid undersökning av olika lärargrupper.  

 

Efter genomförda intervjuer med rektorer och enkätstudier med lärare på två skolor, 

kunde vi utläsa resultat som vi analyserar utifrån vilken betydelse, respektive rektors 

ledarskap, och tankar kring specialpedagogisk verksamhet har. Lärarnas enkätsvar 

speglade rektorernas tankar kring specialpedagogisk versamhet. 

 

För att kunna göra generella slutsatser av vår undersökning behöver vi större underlag. 

Under arbetets gång har andra tankar och funderingar dykt upp som inte vår 

undersökning kunnat ge svar på. För att få en vidare kunskap hade vi kunnat vända oss 

till fler skolor, men även intervjuat specialpedagoger och speciallärare på samma skolor, 

i syfte att få fram deras synpunkter och tankar. 
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9.2 Resultatdiskussion 

 

Vid intervjuerna kunde vi konstatera att på skola 1, finns en specialpedagog anställd men 

inga speciallärare, medan på skola 2 arbetar två speciallärare och där finns ingen 

specialpedagog. På skola 1 menar rektor att det räcker med en specialpedagog eftersom 

flera av lärarna har specialpedagogiska kurser i sin utbildning, dessutom har skolan 

genomgått kompetenslyft, till exempel mattematiklyftet. Eftersom skola 1 är beläggen i 

ett mångkulturellt område har flertalet av personalen genomgått svenska som 

andraspråksutbildning – SVAP. På skolan 2 fungerar speciallärarna, enligt rektor 2, även 

som specialpedagoger eftersom den kompetensen krävs för särskilda specialpedagogiska 

uppdrag, som exempel nämnde han i den handledande funktionen. 

 

Vid analys av enkäterna la vi märke till att många svar överensstämmer med det som 

rektorerna förmedlar. På frågan vad som är specialpedagogens viktigaste arbetsuppgift 

respektive speciallärarens kan vi tydligt se att förväntningarna är snarlika på de båda 

skolorna beträffande specialpedagogens respektive speciallärarens arbetsuppgift. På 

skola 1 där det finns en specialpedagog är förväntningarna att hen ska arbeta med 

handledning av lärare. På samma fråga svarade en liten majoritet på skola 2 detsamma. 

Däremot skiljer sig svaren åt när det gäller speciallärarens viktigaste arbetsuppgift, där 

skola 1 lärare svarar vet ej, och lärare på skola 2 svarar riktat stöd till eleven. Vi tolkar 

resultatet beträffande arbetsuppgifter att på skola 1, arbetar inte specialpedagogen enskilt 

med eleven i någon större utsträckning, medan på skola 2 är speciallärarens arbete 

inriktat mot den enskilda elever. Ahlberg (2013) menar att arbetsbeskrivningen 

angående specialpedagogens arbete beskrivs som för elever, medan speciallärarens 

beskrivs som arbete med eleven. 

 

Vi anser att resultatet av våra intervjuer och enkätstudier svarar an på det ställda syftet 

och frågeställningarna, det bekräftar även den litteraturgenomgång vi gjort, samt tidigare 

forskning vi tagit del av, och de teoretiska perspektiv vi lutar oss mot. Resultatet tyder 

på att specialpedagogens respektive speciallärares yrkesroll i högsta grad beror på 

skolans egen kultur. Nilholms (2007) dilemma perspektiv bekräftar att de här två 

yrkesrollerna konstrueras utifrån rektorernas och lärarnas förväntningar, och den inre 

mikropolitiken som råder i de respektive skolor som vi undersökte. Ett stort dilemma är 

även ordet inkludering, som till största delen formar specialpedagogers och 

speciallärares yrkesroller. Det råder olika tolkningar av det centrala begreppet i de 

undersökta skolorna, där skola 1, väljer att rikta specialpedagogens stöd mot lärarna 
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enbart genom handledning och rådgivning. Rektor 1 har uttryckt att eleven ska vara i 

klassrummet där elevens plats är. Skola 2 riktar stödet mot både rådgivning till lärarna 

och enskilda elever, genom att ha två anställda speciallärare. Rektorn 2 utrycker att 

elever i behov av särskilt stöd ska få riktat stöd från dag noll, det vill säga att stödet ska 

ges redan i förskoleklassen alltså i form av tidiga stödinsatser. Han uttrycker sig : ”eleven 

behöver  mängdträning”. Enligt Nilholm skapar dessa olika tolkningar konflikter hur 

specialpedagogiska insatser kring elevers olikheter ska utformas. Konflikterna sätter 

individ gentemot kategori, olikhet gentemot brist och kompensation gentemot 

deltagande. 

  

De båda skolorna arbetar på två helt olika sätt, och vi har valt att se detta utifrån rektors 

och lärares perspektiv. Varje skola har sin egna, unika skolkultur precis som alla andra 

skolor. Konsekvensen som kan utkristalliseras ur detta är när eleven kommer med i 

bilden. Det kan uppstå probelm när elever i behov av särskilt stöd kommer till en annan 

skola exempelvis börjar på högstadiet, eftersom olika skolor har olika mikrokulturer. 

Vissa elever gynnas av olika arbetssätt, medan andra är beroende av tydlig struktur och 

så lite förändringar som möjligt. I vår undersökning kan vi se att den specialpedagogiska 

verksamheten ser olika ut, beroende på om det är specialpedagog eller speciallärare som 

är anställda. Vi ser att skolorna lägger olika fokus beträffande hur arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd bedrivs. Vi ser dessutom att de båda yrkesrollerna behövs inom 

samma skola, eftersom specialläraren besitter ämnesspecifika kunskaper, och 

specialpedagogen har kunskaper att arbeta på övergripande nivå. Ahlberg (2013) hävdar 

att för den optimala skol- och elevutvecklingen behövs de båda yrkesrollerna eftersom 

de kompletterar varandra. 

 

9.3 Pedagogiska implikationer 

 

Specialpedagoger respektive speciallärare i skolans värld saknar möjligheter att utarbeta 

sin yrkesroll i enighet med uppdraget (SFS 2007:638 och SFS 2011:109). Emanuelsson, 

Persson och Rosenquist (2001) har påpekat redan för 15 år sedan att specialpedagogens 

och speciallärarens yrkesroller kommer att flätas samman. Trots utveckling och 

förändringar i dagens samhälle samt respektive utbildningar, har skolan fortfarande en 

inrotad traditionell syn på specialpedagogik. Vår forskning bekräftar dels att ramarna för 

specialpedagogisk praktik i skolan formas enligt mikropolitiken och kulturen som råder 

på respektive skola, dels att rektorers syn på utformningen är avgörande.  
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Ur ett objektivt perspektiv lyfte Vernersson (2007) att specialpedagogisk kompetens i 

skolans värld alltid kommer att efterfrågas, men att formen kommer att förändras. Det 

hon kom fram i sin forskning var att yrkesgruppen specialpedagog har tagit över 

speciallärarens roll och har utökats med en handledande, rådgivande samt en 

organisatorisk roll. Hon drog slutsatsen att det kan vara fel att dessa två yrkesroller 

specialpedagog och speciallärare, används synonymt (a.a). Rosenqvist (2007)  är på 

samma linje i sin fortsatta forskning där han tänker att ”den nya yrkesgruppen”, som är 

en samkörning av de båda yrkesrollerna, har blivit resultat av fel tänk under början av 

2000-talet. 

 

Göransson, Lindqvist, Klang Magnusson & Nilholm (2015) genomförde en omfattande 

undersökning av 3190 specialpedagoger och speciallärare. Den resulterade i en 

sammanfattning av specialpedagogisk praktik i skolan, där tre olika uppdrag för 

specialpedagogen och specialläraren trädde fram: ”Rådgivande och samverkande, 

undervisande mångsysslare samt endast undervisande” (a.a. s 28). 

De här utkristalliserade uppdragen, direkt ställda mot Nilholms (2007) kategorisk, 

kritisk och dilemma perspektiv, är uppbyggda av synsätt på normalitet och avvikelse och 

begreppet inkludering. Specialpedagogers och speciallärares uppdrag är olika men 

tolkas på samma sätt. Detta kan även återkopplas till vår undersökning, att skolorna 

tolkar uppdragen och formar yrkesrollerna beroende på skolans inre mikropolitik, som i 

sin tur är beroende av ledningens och lärarnas förväntningar.   

 

9.4 Fortsatt forskning 

 

En annan målgrupp som också skulle vara intressant att intervjua eller genomföra 

enkäter med är elever på respektive skola. Då kunde fokus ligga på inkludering 

respektive exkludering. Vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd är en 

intressant målgrupp att intervjua med anledning av, hur de uppfattar att samverkan med  

specialpedagoger och eller speciallärare fungerar. 
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http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
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Salamanca-dekaratonen och Salamanca +5 (nr 1/2001) Svenska unescorådets stiftelse.  

WWW.unesco.se  

http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2013/08/Salamanca-deklarationen1.pdf 

 

SFS. Svensk författarsamling Förordning om ändring i högskoleförordningen 

(1993:100) reviderad (SFS 2007:638)  

http://www.lh.umu.se/digitalAssets/137/137882_hgskolefrordningen-1993-100bilaga-

2.pdfhttp://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol

bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 

 

Skollagen (2010:800) Svensk författningssamling 2010:800 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 

 Vilken typ av specialpedagogisk kompetens finns på din skola? 

 Vad innebär en fördjupad specialpedagogisk kompetens? 

 Hur används den specialpedagogiska kompetensen på skolan?  

 Vilka specialpedagogiska kompetenser efterfrågas bland lärare på skolan? 

 När anser du att en elev är i behov av särskilt stöd?  

 Hur ser den fortsatta arbetsgången ut då?  

Vem ansvarar? 

 Vilka förväntningar finns på specialpedagoger respektive speciallärare på 

skolan? 

 Hur ser verksamheten kring elever i behov av särskilt stöd ut? 

 Vad innebär inkludering respektive exkludering för dig? 

 På vilket sätt riktas specialpedagogiskt stöd för alla elevers möjligheter till 

utveckling mot målen? 

 Hur ser samverkan mellan specialpedagog respektive speciallärare och övriga 

pedagoger ut? 
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Bilaga 2  

 
Sammanställd enkät 

 

1 Vilken är din grundutbildning?    

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Förskollärare 3 1 

Grundskollärare 7 11 

Ämneslärare 0 0 

Annan utbildning  1  2 

 

2 Vilken årskurs undervisar du?    

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Förskoleklass 2 1 

Lågstadium 7 8 

Mellanstadium 2 7 

 

3 Finns det på din skola anställd? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Specialpedagog 8 0 

Speciallärare 1 12 

Specialpedagog och 

speciallärare 

 

0 2 

Varken eller 1 0 

 

4 Vilka olika yrkeskategorier består elevhälsan av på din skola? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Rektor, 

skolsköterska, 

kurator, psykolog 

5 0 

Rektor, speciallärare 

kurator, 

skolsköterska   

5 0 

Rektor, pedagog, 

skolsköterska 

3 3 

Rektor, speciallärare 

skolsköterska   

8 8 
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Skolsköterska, 

speciallärare, 

specialpedagog   

1 1 

Rektor, 

skolsköterska, elev 

1 1 

I den här frågan var svarsalternativ öppet, trots det utkristalliserade sig 6 olika 

svarsalternativ.  

Se ovan. 

 

5 Har du under den senaste 12-månaders period haft samarbete kring enskilda 

eleven, med specialpedagog eller speciallärare? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Ja 8 14 

Nej, finns varken 

specialpedagog eller 

speciallärare anställd 

på skolan. 

 

0  

Svarar blankt 3  

 

6 Upplever du att du fick det stöd du förväntade dig?     

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Helt 3 12 

Delvis 6 2 

Inte alls 0  0 

Svarat blankt 2  

 

7 Vem riktade sig det specialpedagogiska stödet till? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Till den enskilda 

eleven i form av 

enskild undervisning 

1 4 

Till mig som lärare, i 

form av handledning 

5 1  

Både till den enskilde 

eleven och mig som 

lärare 

3 8  

Svarat blankt 2 18,1  
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8 Hur viktigt, anser du, är det att specialpedagogen respektive specialläraren har 

specifika ämneskunskaper för att kunna stödja enskilda elever och lärare? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

I mycket hög grad 9 11 

I ganska hög grad 1 3 

I mycket låg grad 1 0 

Inte alls 0 0 

 

9 Vilket specialpedagogiskt stöd efterfrågar du främst, i arbetet med eleven i behov 

av särskilt stöd? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Handledning av 

specialpedagog 

9 4 

Handledning av 

speciallärare 

1 5 

Annat stöd, och i så 

fall vilket? 

0 7 

Kommentarer Individinriktat stöd 

mot eleverna 

Individinriktat stöd 

mot eleverna 

 

10 Hur viktig är diagnos för att en elev ska ha rätt till stöd? Alternativt få rätt stöd 

och hjälp, i sin utveckling? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Mycket viktig 6 4 

Ganska viktig 3 5  

Ganska oviktig 2 6  

Mycket oviktig 0 1 

 

11 Upplever du att arbetslagets syn på elever i behov av särskilt stöd påverkar dig? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Ja 3 8 

Nej 6 5  

Vet ej 2 1  

Om du svarar ja på 

ovanstående fråga, 

på vilket sätt? 

  

Positivt med samsyn 

och att kunna samtala 

om behov och 

stödinsatser 

-samsyn 

-stöttning i 

arbetslaget  
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12 Hur ser samarbetet mellan lärare och specialpedagog respektive speciallärare i 

verksamheten ut, kring elever i behov av särskilt stöd? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

flera olika 

yrkesgrupper 

samarbetar 

5  13 

enbart via 

specialpedagogisk 

handledning 

4 0  

riktat stöd till 

enskilda eleven i 

inkluderad miljö 

2 5  

riktat stöd i 

exkluderad miljö  

2 4  

 

13 Hur införstådd är du till specialpedagogens respektive speciallärarens olika 

yrkesroller och uppdrag? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Mycket väl 

införstådd 

3 4 

Ganska väl 

införstådd 

6 9 

Vet inte skillnaden 

på de båda 

yrkesrollerna 

2 1 

 

14 Vilken arbetsuppgift är specialpedagogens viktigaste? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Riktat stöd till eleven 

exempelvis 

observationer, tester, 

utredningar  

2 8 

Samarbete med 

läraren i form av 

handledning och stöd 

6 9 

Vet ej 3 3 

 

15 Vilken arbetsuppgift är speciallärarens viktigaste? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Riktat stöd till eleven 3 6 

Vet ej 6 15 
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16 Hur viktiga tycker du att följande orsaker är till att elever får svårigheter i 

skolan? 

Svarsalternativ Svar skola 1  N=11 Svar skola 2  N=14 

Skolans mål är för 

höga för eleverna 

2 5 

Eleverna har  

individuella brister 

8 9 

Skolan är dåligt 

anpassad för att 

hantera elevers 

olikheter 

7 7 

Elevernas brister 

beror på hemmiljön 

9 7 

Vissa lärare brister i 

undervisnigen 

3 8 

Vissa klasser 

fungerar dåligt 

8 7 

Beteendeproblem 

hos eleven 

9 7 

Andra orsaker 0 2 
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