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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur specialpedagogens uppdrag uppfattas av lärare 
på både kommunala skolor och friskolor och om man mellan dessa skolformer kan se tydliga 
likheter eller skillnader. Uppsatsen består av en enkätundersökning med både kvantitativa och 
kvalitativa svarsalternativ gjord i en storstadskommun. Respondenterna är lärare verksamma i 
årskurser från f till 5. Vår undersökning har visat att lärarna från kommunal skola fått 
information från rektorn att specialpedagogen i huvudsak ska arbeta med handledning. Istället 
arbetar specialpedagogen i större utsträckning med eleverna. Lärare från friskolan svarade att de 
fått informationen från rektor att specialpedagogen i huvudsak ska arbeta direkt med elever. 
Trots detta visar det sig - utifrån de svar vi har fått - att specialpedagogen arbetar mer 
handledande. 

 Respondenterna hade generellt svårt att se skillnad på specialpedagog och speciallärare. 
Uppfattningarna om uppdragen blandades ihop. Vi frågade lärarna i vår enkät om skolorna där 
de arbetar hade ett inkluderande arbetssätt. Det visade sig att svarande från den kommunala 
skolan sa sig veta att de hade det, medan svarande från friskolan inte visste om de arbetade 
utifrån ett inkluderat arbetssätt. Vi kan inte se att lärarnas svar om specialpedagogens roll och 
arbetsuppgifter påverkas av om de arbetar inkluderat eller inte. 

Vår undersökning har visat att lärare oavsett skolform har behov av och önskemål om 
handledning och behov av att få fördjupade specialpedagogiska kunskaper vilket också syns i de 
öppna svarsalternativen från lärare i de båda skolformerna. Lärarnas uppfattning är också att 
specialpedagogen ska arbeta direkt med eleverna i större utsträckning. Det finns en medvetenhet 
om ”en skola för alla” men lärarna ser sina möjligheter att undervisa begränsade om man inte 
får hjälp direkt i klassrummet.  

Under arbetets gång har nya frågeställningar dykt upp som kan stimulera till fortsatt forskning 
inom detta område. Bland annat frågar vi oss hur man med hjälp av skolverket, forskar-världen, 
rektorer, lärare, speciallärare och specialpedagoger ska nå målet med att få det  inkluderande 
arbetssättet att fungera tillfredsställande. 

Nyckelord 

Specialpedagog, handledning, inkluderande arbetssätt, uppdrag, speciallärare, special-
pedagogik, en skola för alla. 
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Inledning 

Dagligen kan man läsa om vikten av att kunna stötta elever i tidig skolålder. Insikten om behovet av 
att kunna ge särskilt stöd till elever med olika typer av problem eller inlärningssvårigheter ökar. 
Många vuxna får idag diagnoser som de borde fått redan under sin första skoltid. De vittnar om de 
problem som skoltiden medfört och konsekvenserna därav. I skolpolitik, skolreformer och 
läroplaner är begreppet inkludering centralt. Detta märks tydligt i den allmänna skoldebatten om en 
”skola för alla”, där inkludering behandlas i ett politiskt, filosofiskt och demokratiskt perspektiv.  

I Salamancadeklarationen (2001) står det att varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter 
och inlärningsbehov. Utbildningen ska genomföras på ett sådant sätt att den breda mångfalden av 
dessa behov och egenskaper tas tillvara. Det internationella samfundet och regeringar uppmanas att 
prioritera förbättringar av sina utvecklingssystem, så att de kan ta emot alla barn oavsett 
individuella skillnader eller svårigheter. Salamancadeklarationen säger bl. a att lärarutbildning och 
fortbildning av lärare inom ramen för en systematisk förändring ska anpassas till en undervisning 
av elever i behov av särskilt stöd inom det ordinarie skolväsendet. Detta gör specialpedagogens roll 
och arbete allt viktigare. Samtidigt får ”inkludering” den konsekvensen att specialpedagogens roll 
som handledare och coach ifrågasätts av många lärare och andra inom skolledningen. Många vill 
istället se specialpedagogen inne i klassrummet som en extra lärarresurs. 

Enligt Lpo94 och andra styrdokument är det skolans skyldighet att bejaka och tillvarata mångfalden 
och därmed verka för ett inkluderande arbetssätt. Enligt Lpo94 framgår det klart och tydligt under 
”skolans värdegrund och uppdrag” att skolans undervisning ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov.  

Undervisningen ska med utgångspunkt från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Det finns också olika vägar att 
nå målen, och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå dessa mål i utbildningen. Detta är ett skäl till att undervisningen aldrig kan göras lika för alla. 
Detta kan man tolka som att kompetensen hos specialpedagoger är nödvändig för skolans 
utveckling. Enligt skollagen 2§ (1985:1100) ska alla barn och ungdomar, oberoende av kön, 
geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning i det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdom.  

Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen 
ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Hänsyn ska tas till elever med behov av 
särskilt stöd. 

Mot denna bakgrund behövs ökad kunskap och förståelse om specialpedagogens roll och 
arbetsuppgifter hos framför allt rektorer och lärare för att säkra alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning. 
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Syfte  

Syftet med denna C-uppsats är att redovisa lärares uppfattningar om specialpedagogens roll och 
uppdrag i skolan, och genom detta hoppas vi skapa ökad kännedom och förståelse om 
specialpedagogens arbetssituation. 

Frågeställningar 

Mot bakgrund av ovanstående syfte har vi formulerat följande frågeställningar för vår 
undersökning: 

• Känner lärare till skillnaden mellan specialpedagogens och speciallärarens arbetsuppgifter? 
• Påverkas lärares uppfattning om specialpedagogens roll och arbetsuppgifter beroende på om 

skolan har ett inkluderande arbetssätt eller inte? 
• Ser specialpedagogens uppdrag olika ut i den kommunala skolan jämfört med friskolan? 
• Vad kommer specialpedagogen i sin kommande yrkesroll att arbeta med och vilka 

förväntningar kommer att ställas av lärare? 

Tidigare forskning 

Förhållningssätt till specialpedagogens 
arbetsuppgifter 
Malmgren Hansen (1998) har belyst de diskussioner som finns mellan lärare i special-pedagogiska 
frågor och har kommit fram till att skolledare och lärare inte har känt till att specialpedagoger haft 
kompetens att arbeta handledande i skolan, samtidigt som en misstro funnits kring själva begreppet 
handledning och vad det innefattar. I en studie av special-pedagogens arbetsuppgifter i grundskola 
och särskola (Fischbein et al., 1997) visade det sig att endast 14 procent av samtliga 
specialpedagoger arbetade med handledning 4 timmar eller mer per vecka. De övriga 
specialpedagogerna arbetade alltså fyra timmar eller mindre med den arbetsuppgift som var tänkt 
att bli den stora förändringen i specialpedagogisk verksamhet.  

Enligt Persson (1995) skulle lärare få specialpedagogisk handledning och genom denna möjlighet 
att, i större utsträckning än tidigare, klara av även de elever som hade särskilda behov.  På det viset 
skulle ”kliniken” som organisatorisk form avskaffas. Han menar vidare att synen på vad som 
uppfattas som specialpedagogikens uppgifter är ”cementerad” och till stor del handlar om insatser 
av beskyddande eller åtgärdande karaktär. Klinikundervisning sköttes av speciallärare och det kan 
enligt Malmgren Hansen (1998) vara så att lärare med äldre utbildning har erfarenhet av detta och 
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därför inte, som sina kollegor med senare utbildning, vänder sig till specialpedagogen för 
handledning om de upptäcker barn med svårigheter i klassrummet.  

Även Helldin (2003) har kommit fram till att lärares förväntningar på specialpedagogen ser olika ut 
beroende på hur gammal utbildning de har.  

Malmgren Hansen (1998) menar att det inte nödvändigtvis behöver betyda att dessa lärare med 
äldre utbildning vill placera elever med behov av särskilt stöd utanför klassrummet, utan istället 
gärna vill ha en specialpedagog som extra förstärkning inne i klassrummet. Hon har, trots detta, i 
sin rapport ändå kommit fram till, att det inte är lärarna som ska lastas för att specialpedagogerna 
inte används som handledare på det sätt som det är tänkt.  

 

Ahlberg (1999) beskriver vikten av att det reflekterande handledningssamtalet ska kunna utveckla 
en handlingskunskap för att möta alla elevers individuella behov. Hennes studie är en beskrivning 
av hur specialpedagogens kompetens kan utnyttjas som en kraftkälla och nytänkande förändrare. 
”Bilden pekar på den utvecklingspotential som ryms inom den specialpedagogiska verksamheten 
och visar att specialpedagogen har potentiella möjligheter att till viss del definiera en skolas policy 
när det gäller synen på elever i behov av särskilt stöd”(s. 198). Hon skriver också att de 
förväntningar som lärare har på specialpedagogen inte alltid motsvarar specialpedagogernas nya 
kompetensområde. Traditionen att specialpedagogen skall arbeta med klinikundervisning – 
diagnostisera och bedriva undervisning med en eller några få elever åt gången – lever kvar. 

Malmgren Hansen (1998) har dragit slutsatsen att det låga utnyttjandet av specialpedagogens 
handledningskompetens beror på brister i relationen mellan specialpedagog och lärare. Hon ser 
specialpedagogen som en förändrare i skolan till lärare som har barn i behov av särskilt stöd i sin 
klass. Specialpedagogens uppdrag är att undervisa, utreda och utveckla samt att ha ett övergripande 
ansvar. Detta säger både skolverket (1998) och läroplanen.  

Enligt Ahl, Nyberg och Persson (1994) har läroplanerna olika fokus. Lgr 80 menar att skolan 
”måste”, medan Lpo 94 ser mer till ”elevens olika förutsättningar”. De menar också att antalet 
elever i behov av särskilt stöd ökar och att det är av största vikt, för alltifrån kommun- till 
regeringsnivå, att ta till sig detta för att det ska kunna åtgärdas. Samtidigt menar de att kommunerna 
inte satsar på specialpedagoger trots förekomst av dessa, och att detta kan bero på den fria 
resursanvändningen som gör att kommunerna själva kan välja att använda en mindre del av 
statsbidragen för anställning av personal. De visar också i sin studie att det är få specialpedagoger 
som arbetar med det som de är utbildade till. De anser att detta kan bero på okunskap och 
oförmåga, men samtidigt tror de att denna nya yrkesgrupp på sikt både ska bli accepterad och få 
nödvändig status.  

Helldin (2003) anser att det är viktigt för specialpedagogen att kunna handleda så att budskapet tas 
emot på rätt sätt och inte tolkas som att man ”klankar” ner på någons arbetssätt. En del 
specialpedagoger upplever att det kan vara svårt att påverka en kollega som länge har arbetat på ett 
visst inarbetat sätt, som inte leder till önskat resultat. ”det är ju svårt att tala om för en kollega, 
eftersom jag kommer från samma skola och har jobbat som kollega till mina arbetskamrater. Tala 
om att man vill ändra någonting.  

Man måste ju hela tiden vinkla det ur elevens synvinkel och försöka få dem att förstå vad som 
skulle vara bra för den eleven. Naturligtvis oftast för flera elever i klassen. Men det där är nog 
någonting man kan utveckla, tror jag, om man sätter det i system mera” (sid. 73). 
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Enligt Helldin (2003) finns det inte några bestämda politiskt förankrade idéer om vad 
specialpedagogens roll innebär. Det innebär att det läggs ett mycket stort ansvar på de 
utbildningsansvariga att definiera specialpedagogens roll. Det åläggs också ett stort ansvar på 
specialpedagogen själv att utforma sin yrkesroll. ”Jag har liksom fått skapa mitt eget yrke så att 
säga - på sätt och vis- när jag började, för det fanns ju inte. Det är nya arbetsuppgifter. Så hela 
första året har dels gått åt till att lista ut till mig själv hur man ska jobba på ett bra sätt. För det 
måste man ju prova sig fram. Det finns ju ingen mall man kan jobba efter. Det får man lista ut själv. 
Sen att bedriva information om vad man gör. Det är ju A och O. Att tala om vad man gör och vad 
man har för syfte med det ena och det andra. Sånt tar ju tid” (sid.122). 

 

Maktredskap 
Holmberg, Jönsson och Tvingstedt (2005)  understryker i sin rapport, att specialpedagogiken, både 
som forskningsfält och som verksamhet, har nära anknytning till frågor om demokrati och makt. 
Detta blir inte minst tydligt, när det gäller vem som har rätten att beskriva vem och på vilket sätt.  

Enligt Nilholm (2004), är beskrivningen av problem och skolsvårigheter rent språkligt i sig ett 
maktredskap, och då är det speciellt allvarligt om föräldrar till elever med svårigheter och eleverna 
själva har föga inflytande över dessa beskrivningar. Michel Foucault (1986) beskriver 
maktperspektivet och talar om vem som har möjlighet att säga vad i vilka situationer. Detta kan ses 
i situationer mellan exempelvis lärare och professorer. Eller i en situation där klassläraren har 
makten över tjugofem elever och då kan känna sig hotad om en specialpedagog kommer och säger 
att klassläraren ska arbeta på ett annat sätt. Det kan vara beroende på en lärares inställning om en 
specialpedagog ska lyckas utifrån de här teorierna.  

Emanuelsson (2000) menar att en följd av de höga mål som eleverna ska uppnå gör att skolans 
verksamhet måste präglas av samverkan för att optimalt kunna utnyttja all tillgänglig kompetens. 
Detta handlar om hur resurser ska fördelas. Då ställs grundläggande värderingar på prov, samtidigt 
som också konflikter och maktrelationer framträder tydligt.  

Åtgärdsprogram och specialpedagogiska 
resurser 
Enligt skolplanerna, Skolverket (1998), ska barn med behov av särskilt stöd få det så fort som 
möjligt och ett åtgärdsprogram utarbetas. På vissa grundskolor skrivs individuella studieplaner eller 
utvecklingsplaner som utgångspunkt för utvecklingssamtalen. Sådana planer och utvecklingssamtal 
kan då bli en start på utarbetandet av ett åtgärdsprogram och övergången från en individuell 
utvecklingsplan till ett åtgärdsprogram kan vara flytande. Specialpedagogen har ofta ansvar för att i 
samarbete med arbetslag utforma särskilt stöd främst inom den reguljära verksamheten utifrån 
elevers behov. De deltar även i arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet. Det innebär att 
specialpedagogen vid behov kan ta över elevgruppen under en period för att möjliggöra för t ex 
klassläraren att ge barnet individuellt stöd. Dessutom behövs specialpedagogen i skolans 
utvecklingsarbete - såsom att arbeta närmare ledningen med exempelvis uppföljning, utvärdering, 
behovsanalyser och allokering av resurser. Regeringen och skolverket har också markerat behovet 
av att använda den specialpedagogiska kompetensen på ett sådant sätt att elevens totala 
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lärandemiljö kommer i fokus för de samlade insatser som behöver göras för att eleven skall ges 
optimala förutsättningar för utveckling och lärande. Man kan enligt Skolverket (1998) se att 
åtgärdsprogram, där föräldrar och elever är med och bestämmer utformningen, används i för liten 
utsträckning.  

Persson (1995) beskriver att skillnaden mellan olika skolor är stora både när det gäller hur man ser 
på behovet och användandet av specialpedagogiska resurser vilket har sin grund i skilda 
skolkulturer. Skillnaderna blev tydliga sen styrningen av skolan övergick från regel till målstyrning. 
Persson (2007) redogör vidare att många skolor saknar specialpedagogisk kompetens och att elever 
i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de är berättigade till. Detta syns på antalet 
anmälningar till Skolverket avseende bristande stöd som ökat kraftigt under nittiotalets senare hälft.  

Roll-Pettersson (1999) menar att samtidigt som resurserna i grundskolan dragits ner, har kravet ökat 
på integrering av elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder i reguljära klasser. 
Kommunernas ekonomiska neddragningar på skolområdet har lett till en minskning av antalet 
lärare för eleverna. Skolverket (1998) gjorde en tillståndsbeskrivning av barn med behov av särskilt 
stöd. I denna beskrivning har Skolverket undersökt vad majoriteten av tillfrågade rektorer och 
förvaltningschefer haft för åsikter.  

Det man särskilt har sett är att det skett en ökning av barn med behov av särskilt stöd under åren 
1991-1994 och även under 1997.  

Vid en enkätundersökning bland friskolor under 1997 har det framkommit att i hälften av skolorna 
som undersökts, så har barn med behov av särskilt stöd ökat under senaste året. Det har enligt 
skolverkets senaste attitydmätning visat sig, att två tredjedelar av lärarna i grundskolan anser att 
antalet elever med koncentrationssvårigheter har ökat. Efter att det gjorts besparingar på skolans 
område, så har det enligt Skolverket (1998) framkommit att det kan ha en inverkan på ökningen av 
elever med behov av särskilt stöd. Denna slutsats har då resulterat i att det blivit en mer omfattande 
granskning av eleverna och deras problem och att man sett att i en väl fungerande miljö behöver 
färre elever stöd. Alla dessa orsaker som tagits upp måste naturligtvis sättas i samband med skolan, 
samhället och de ökade kraven som ställs på elever. 

Specialundervisning och specialpedagogik 
Persson (2005) anser att specialundervisning av tradition har varit ett sätt att möta elevers olikheter 
och inlärning. Trots detta är det svårt att hitta forskningsresultat som visar att specialundervisning 
enbart skulle ge positiva effekter.  

Byström och Nilsson (2003) menar att specialpedagogernas trefaldiga kompetens är att undervisa, 
utreda och utveckla. Elever i behov av särskilt stöd står i fokus för dessa kompetenser. De kom 
fram till att specialpedagoger tyckte att det fanns brister inom utvecklingsområdet - dels på 
forskningsområdet och dels vad det gäller handledning.      

Utifrån de samtal som Helldin (2003) haft med specialpedagogerna handlar specialpedagogik 
fortfarande i högre grad om att eleven ska anpassa sig än att förhållningssätt och rutiner ändras 
utifrån elevens behov och enskilda förutsättningar.  
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 Inkluderande arbetssätt 
Enligt Persson (1995) har specialpedagogiskt arbete i grundskolan visat att många klass- och 
ämneslärare upplever sin nuvarande situation så pressad, att de ser segregering av störande eller 
avvikande elever som en möjlighet att få en ”`drägligare arbetssituation”.  

För att ett inkluderande arbetssätt ska vara möjligt att uppnå krävs det enligt honom att skolan ska 
kunna ta emot alla barn och arbeta efter ett inkluderande arbetssätt och också kunna svara upp mot 
deras skillnader i förutsättningar av olika slag. Han menar att hela utbildningssystemet måste då i 
sin helhet bygga på principen om lika och rättvis tillgång till utbildning för alla.  

Skollagen (1985) säger också att specialpedagogiska insatser för barn i behov av särskilt stöd ska 
ske inom den klass eller grupp de tillhör. Skollagen anger som övergripande mål att skolan ska vara 
en skola för alla. Huvudprincipen är att utbildningen för elever med funktionshinder samt elever i 
behov av särskilt stöd, ska vara integrerad i den ordinarie utbildningen. 

Westling Allodi (2005) menar att en inkluderande skola där heterogenitet får råda bör ses som ett 
berikande och värdefullt mål att sträva mot. Genom det flexibla arbetssätt som då kan uppnås kan 
pedagoger få ansvar och påverka. Detta gör att skolan får ett mer rättvist och samtidigt socialt 
klimat där kommunikation och utbyte av erfarenhet berikas. Införandet av den inkluderande skolan 
innebär bland annat att det måste till en attitydförändring hos lärarna.  

Carrington (1999) beskriver hur lärarnas så kallade ”Pedagogiska plattform” kan vara ett hinder vid 
införandet av den inkluderande skolan, då den i huvudsak bygger på en mall och inte ser till varje 
individs behov och förutsättningar. Med det nya synsättet behöver även lärarna se till 
specialpedagogens roll och hur den passar in i den pedagogiska plattformen. Lärarnas syn på 
specialpedagogens roll bör förändras för att en inkluderande skola ska fungera.  

Alla barn, både i förskola och i skola, behöver stöd. En del barn behöver mer stöd under en längre 
tid medan andra bara behöver stöd under en kortare period. Detta är ett synsätt som ansluter till 
FN:s miljörelaterade handikappsbegrepp enligt Skolverket (1998).  

Inom FN diskuterar man också hur de olika stöden kan se ut. Det är begrepp som integrering, 
segregering och inkludering.  

Det är det senare begreppet inkludering, som är det nya uttrycket och som i stort betyder att eleven 
ska delta i ett sammanhang och att undervisningen ska ske med de övriga klasskamraterna. De 
personer som förespråkar inkludering menar, att samvaron med övriga kamrater i klassen har en 
hög prioritet och med detta synsätt krävs också att alla berörda lärare har en större kunskap i 
specialpedagogik. Med utgångspunkt från detta sätt att tänka, kritiserar man begreppet integrering, 
som betyder att man ska släppa in någon som redan står utanför, istället för att få vara med från 
början. Utifrån Skolverket (1998) ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Det innebär återigen utifrån Lpo94, att undervisningen aldrig kan göras lika för alla. I första 
hand ska stödet ges inom ramen för den klass eller grupp som eleven går i. 
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En skola för alla 
Vad betyder då egentligen begreppet ”en skola för alla” och hur ska vi förhålla oss till det? 
Begreppet kom i samband med 1980 års läroplan för grundskolan. Det har funnits en stark 
partipolitisk enighet om värdet av en skola för alla, det vill säg en sammanhållen skola – (Persson, 
2005). Detta begrepp, enligt Brodin och Lindstrand (2004) bör vara ett första steg, så att vi alla 
måste sluta att tala om normalitet och avvikelser och då istället lyfta fram var och ens kvaliteter och 
att se olikheterna som något positivt och värdefullt.  

Ahlberg (1999) anser utifrån sina resultat att det vore önskvärt att se möjligheten till en utveckling 
av den specialpedagogiska verksamheten. Hon anser att specialpedagoger borde i ökad utsträckning 
ges möjlighet att delta i ett kunskapssökande i praktiken för att på så vis ges tillfälle att bidra till 
kunskapsbildningen i en skola för alla. ”En vidgning av den specialpedagogiska verksamheten till 
att i växande grad ingå som en integrerad del av skolsamhället gör att en närmare anknytning till 
andra pedagogiska forskningsfält är naturlig både vad gäller teorier och metoder” (s.196) 

Westling Allodi (2005) menar att de vanliga skolornas lärare och elever går miste om viktig 
livskunskap om människans olika villkor när elever i behov av särskilt stöd inte finns bland dem.  
Om specialpedagogisk kompetens försvinner från den vanliga skolan till särskolan leder detta till att 
viktig kunskap om elever i behov av särskilt stöd stannar i en begränsad cirkel. Skolorna borde 
uppmuntras att behålla sina elever och skapa möjligheter och förutsättningar för detta. 

Skillnader mellan kommunal 
skola och friskolan 

Kommunal skola 
Genom 1990/1991 års riksdagsbeslut kommunaliserades grundskolan. Kommunen är huvudman 
och skolverket utövar tillsyn över kommunernas skolverksamhet. Läroplanen – anger 
grundläggande värden, vissa övergripande mål och uppgifter. Den kompletteras med kursplaner för 
de olika skolformerna (Nationalencyklopedin 2009). 

Friskolan 
Efter 1991 har friskolorna kunnat få ekonomiska bidrag av allmänna medel. Friskolan är en skola 
med en annan huvudman (ägare) än kommun eller landsting. Det kan vara ett kooperativ, en 
ekonomisk förening, ett aktiebolag eller en stiftelse. Oavsett vilken profil eller inriktning den 
fristående skolan har så måste styrdokumenten Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo94, 
eller Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, de nationell kursplanerna samt skollagen följas 
(Nationalencyklopedin 2009). 
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Nuvarande utbildningsupplägg  

 Specialpedagogutbildningen 
 Utbildningen syftar till att ge följande kompetenser: 

Att visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga 
rättigheterna, att kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i det 
förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Att kritiskt och 
självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och organisera svårigheter på 
organisations- grupp- och individnivå. Att kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra 
åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla 
verksamhetens lärmiljöer.  

En fördjupad förmåga att kunna verka som en kvalificerad rådgivare och samtalspartner i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, att leda utveckling av pedagogiskt 
arbete med målet att kunna möta behoven hos alla barn (SFS 2007:638). 

Speciallärarutbildningen 
Här följer kortfattat (som en jämförelse) vad en speciallärares uppdrag består i efter ha avlagt 
examen; Speciallärare skall utveckla ett sådant pedagogiskt, didaktiskt och analytiskt kunnande 
som krävs för att enskilt och tillsammans med skolans personal ge stöd och hjälp till elever i 
svårigheter inom läs- skriv- eller matematiksvårigheter och ge stöd till individer i behov av 
särskilda utbildningsinsatser inom läsning, skrivning och matematik samt ge stöd för lärare i 
utvecklandet av rådande lärmiljöer inom ämnesområdena (SFS 2007:638). 
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Metod och genomförande 

Pilotstudien 
Vi inledde vår undersökning med att genomföra en pilotstudie i den kommunala skolan och 
friskolan. Den innehöll en enkät med fasta och öppna svarsalternativ.  

Syftet med vår pilotstudie var dels att testa våra frågeställningar och dess relevans och dels att 
prova hur enkäten fungerade innan vi skickade ut den för att få bort alla konstigheter eller grunder 
för missförstånd så att det skulle bli så lätt som möjligt för de ”riktiga” respondenterna att fylla i 
den (Bell 2007).   

Resultaten av pilotstudien visade att:  

• Det rådde stor skillnad i uppfattningar om specialpedagogens roll mellan den kommunala 
skolan och friskolan 

• Varken i den kommunala skolan eller friskolan kände man till begreppet inkludering 
• Varken i den kommunala skolan eller friskolan kände man till skillnaden mellan 

specialpedagog och speciallärare 

Enkäten 
Vi har genomfört studien genom en enkät som innehåller både öppna frågor och frågor med fasta 
svarsalternativ. Vi har ansett det nödvändigt att svarspersonerna får ge uttryck åt sina åsikter om det 
ämnesområde vi studerar därav de öppna svarsalternativen. Bell (2007) betonar vikten av att man 
före undersökningen konstruerar en enkät som ger den information som behövs, som 
svarspersonerna skulle kunna acceptera och som inte skulle medföra några problem vid analysen 
och tolkningen av svaren. Vår bedömning var att en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
frågor i enkäten, gav oss goda möjligheter att få svar på våra frågeställningar. Som en del i vår 
studie, kommer vi också att jämföra resultaten mellan dessa två undersökningsgrupper. 

Undersökningsgrupper och urval  

Enkäten skickades i pappersform till rektorer i en den kommunala skolan och friskolan för att delas 
ut till 20 lärare i årskurserna f-5 i den kommunala skolan och till 20 lärare i friskolan. Av praktiska 
skäl (enkelhetsprincipen) har vi valt att vända oss till skolor i en storstadskommun. Storleken på 
kommunen samt antalet friskolor jämfört med de kommunala skolorna ligger bakom valet av 
geografiskt område.  Enkäterna delades ut av respektive rektor på skolorna till slumpvis valda 
lärare.  

Bortfall
Sammanlagt fick vi tillbaka trettiofyra enkäter. Nitton besvarade enkäter från kommunal skola och 
nio besvarade enkäter från friskolan. Detta ledde till att vi ansåg bortfallet för stort och därför 
vädjade till rektorn i friskolan att göra ytterligare påtryckningar för att få in fler. Slutligen fick vi in 
ytterligare sex enkäter. Moser & Kalton (1971) ( s.267-268) menar att bortfall innebär problem 
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eftersom ett stort bortfall kan ge skeva resultat. Därför bör man alltid anstränga sig för att göra 
bortfallet så litet som möjligt, dvs. att i så stor utsträckning som möjligt motivera personerna att 
besvara och skicka tillbaka enkäterna. (Bell 2007).   

Undersökningens genomförande 
Vår enkät innehåller 27 frågor med fasta och öppna svarsalternativ, detta upplägg för att få ut så 
mycket som möjligt av respondenternas egna reflektioner och uppfattningar. I vårt 
informationsbrev som medföljde enkäten försökte vi att vara så tydliga som möjligt med 
information. Vi presenterade vårt syfte och att enkäten skulle behandlas helt konfidentiellt, utan 
identitetsuppgifter och skolans namn. Vi påtalade att alla enkäter förstörs efter att c-uppsatsen är 
klar och godkänd av examinator. Vi tackade också för deras deltagande och lämnade våra 
telefonnummer och mejladresser.  

När vi hade fått in enkäterna delade vi upp dem i bokstavsmärkning, K för kommunal och F för 
friskolan. Detta var en förutsättning, då vår undersökning baseras på en jämförande studie. Vi 
samlade och sammanfattade data i varje fråga eller grupp om frågor var för sig för att få svaren 
överskådliga. På detta sätt blev det betydligt lättare att snabbt sortera och se jämförelser. Därefter 
sammanställde vi och kategoriserade frågorna i Resultatdelen. Vi tog kontakt med rektorerna på de 
berörda skolorna och de var positivt inställda till att ta emot och dela ut våra enkäter. Rektorerna 
valde själva på vilket sätt de ville lämna enkäterna till sina medarbetare. De åtog sig även att samla 
in enkäterna och skicka tillbaka dem i ett från oss adresserat och frankerat kuvert som vi skickat 
med. Vilket skedde med olika snabbt resultat.  



 11

Etiska aspekter 

Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, Vetenskapsrådet (2008). Nedan beskriver 
vi hur vi har uppfyllt de fyra etiska huvudkraven: 

Informationskravet – vid kontakt med de berörda skolor där vi har lämnat enkäter har vi både 
muntligt och genom ett brev informerat om undersökningens syfte. Vi har upplyst uppgiftslämnare/ 
undersökningsdeltagare på vilket sätt undersökningen skulle genomföras. Vi har talat om att allt 
behandlas strikt konfidentiellt, alla svar kommer att bevaras anonyma. Här har vi även nämnt vilka 
eventuella vinster som vår uppsats om ny kunskap kan komma att bidra till. Vi har talat om att 
undersökningen är frivillig. I brevet lämnade vi också våra telefonnummer för dem som önskade ta 
kontakt med oss. 

Samtyckeskravet – vi har följt detta genom att uppgiftslämnarna och undersöknings-deltagarna fått 
tydlig information om sin rätt att själva bestämma om sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet – vi har följt detta genom alla åtgärder som krävts för att enskilda 
uppgiftslämnare inte skulle kunna identifieras av utomstående. Uppgiftslämnaren har fått 
information om att ifyllda enkäter förstörs när uppsatsen är klar och godkänd av examinator. Ingen 
av enkäterna kommer att vara märkta vare sig med numrering eller med namn när de skickas ut. 

Nyttjandekravet  – har följts genom att de insamlade uppgifterna endast använts till det ändamål 
som avsetts med enkäterna och ingenting annat. 
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Resultat 

88 procent av de svarande har utgjorts av kvinnor. Resterande 12 procent av de svarande var män. 
Av de tillfrågades åldrar kan man se att det finns en spännvidd mellan 25- 62 år. De tillfrågade från 
kommunal skola har i genomsnitt arbetat som lärare i 12,5 år och de från friskolan i 13,8 år. 

Kännedom om ”inkluderande skola” 
84 procent av respondenterna på den undersökta kommunala skolan har svarat att de känner till om 
de arbetar på en inkluderande skola. 

20 procent av respondenterna på den undersökta friskolan har svarat att de känner till om de arbetar 
på en inkluderande skola. 

Information om specialpedagogens uppdrag 
68 procent av respondenterna på den undersökta kommunala skolan svarade att de hade fått 
informationen om specialpedagogens uppdrag av rektor.  

Motsvarande siffra för den undersökta friskolan var 94 procent.  

På den öppna frågan om vad specialpedagogens uppdrag innebär, svarade lärarna på den undersökta 
kommunala skolan oftast att specialpedagogen ska arbeta; ”handledande av pedagoger” och 
”samordnande, handledande och undervisande”. 

Lärarna på den undersökta friskolan svarade oftast att specialpedagogens främsta uppgift är att; 
”arbeta med elever som ej uppnår målen samt med elever med diagnoser” och ”att stötta elever med 
läs- och skrivsvårigheter samt att ställa diagnos”. 

Frekvensen av handledning 
10 procent av respondenterna från den undersökta kommunala skolan träffade specialpedagogen 1 
gång i veckan för enskild handledning. 30 procent svarade att de fick enskild handledning en 
gång/månad. 50 procent svarade att de aldrig fick enskild handledning. Övriga 10 procent svarade 
att de fick enskild handledning mindre än                  1 gång/månad.  

30 procent av respondenterna från undersökta kommunala skolan fick handledning i grupp     1 
gång/månad. 42 procent svarade att de aldrig fick grupphandledning och resterande 28 procent fick 
handledning mer sällan än 1 gång/månad.  

När vi ställde frågan till respondenterna i den kommunala skolan om hur ofta de skulle vilja träffa 
specialpedagogen, svarade 26 procent att de önskade träffa specialpedagogen 1 gång i veckan. 20 
procent önskade handledning varannan vecka. Övriga 54 procent önskade handledning 1 
gång/månad. 
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60 procent av respondenterna från den undersökta friskolan träffade specialpedagogen 1 gång/ 
vecka för enskild handledning. 20 procent fick handledning i grupp varannan vecka. Övriga 20 
procent svarade att de fick handledning mindre än 1 gång/månad eller inte alls. På frågan om hur 
ofta respondenterna önskade träffa specialpedagogen svarade 60 procent att  

de önskade det en gång per vecka. 13 procent önskade träffa specialpedagogen varannan vecka och 
övriga 27 procent 1 gång/månad.  

Specialpedagogens insatser   
När vi frågade respondenterna i den undersökta kommunala skolan om hur de upplevde den hjälp 
de fick av specialpedagogen, har de svarat; ”tid är det vi inte har, hon har så många elever på sin 
lott liksom vi andra” och ”pengar har vi ont om också” och ”pedagogiskt får vi bra stöd och hjälp”. 
De svarar också; ”hon hjälper eleverna” och ”jag skulle önska mer handledning i grupp”.  

 När vi ställde samma fråga till lärare i den undersökta friskolan, svarade de så här; ”vi har ett bra 
samarbete kring våra stödelever”. De svarar också; ”vi får tips och idéer om olika sätt att nå olika 
elever och att identifiera behoven och anpassa materialet”.  

Kunskaper och verktyg 
Vi frågade respondenterna i den undersökta kommunala skolan om specialpedagogen tillför dem 
nya kunskaper och verktyg och hur de kan använda den hjälp de får. De svarade följande på 
frågorna; ”kunna se situationen från ett annat håll” och ”hjälpa till med pedagogiska material och 
förhållningssätt” och ”olika övningsstenciler, artiklar att läsa, nya råd o rön” och ”visar hjälpmedel” 
och ”tips om böcker till barnen som behöver lite extra stöd, tips om något program på datorn som 
skolan köpt in”. 

När vi ställde samma fråga till respondenterna i den undersökta friskolan svarade de att de ansåg sig 
få hjälp då det handlar om förvärvandet av nya kunskaper och användandet av dessa.  De svarade 
”ibland något nytt, speciellt inom teorier om diagnoser (dyslexi + bokstav)” och ”nya tankar och 
idéer”. Respondenterna upplever också att de får nya tillfredsställande verktyg genom de svar de 
lämnat: ”ex. metod att arbeta med tankekontor, begreppsbaserad undervisning, bildstöd, inläst 
material, korta intensiva pass med snabb återkoppling, skapa positiv självkänsla hos elever”.  

Specialpedagog och elever  
42 procent av respondenterna i den undersökta kommunala skolan har svarat att specialpedagogen 
arbetar direkt med barnen på skolan. På frågan om de tyckte att specialpedagogen ska arbeta direkt 
med barnen svarade respondenterna från kommunal skola; ”både med elever och personal men mest 
direkt med eleverna” och ”både ja och nej! Ibland tycker jag att det kan vara bra. Ibland kanske det 
räcker med om jag får tips! (beror såklart på olika situationer)”.  

80 procent av respondenterna i den undersökta friskolan har svarat att specialpedagogen arbetar 
direkt med barnen. På frågan om de tyckte att specialpedagogen ska arbeta direkt med barnen 
svarade respondenterna i friskolan; ”för att vi ska kunna samarbeta optimalt bör de ha sett barnen i 
arbete” och ”ja, om det inte finns speciallärare”. 
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Specialpedagog kontra speciallärare 
55 procent av respondenterna från den undersökta kommunala skolan svarade att de kände till 
skillnaden mellan  specialpedagogens och speciallärarens uppdrag.   

30 procent av respondenterna från undersökta friskolan svarade att de kände till skillnaden mellan 
specialpedagogens och speciallärarens uppdrag. 

På frågan om de visste på vilket sätt uppdragen skiljer sig fick vi följande svar av respondenterna i 
den undersökta kommunala skolan; ”specialpedagogen ska även handleda personalen vilket inte 
ingår i speciallärarens uppdrag” och ”specialpedagogen ska handleda mig som lärare så att jag kan 
arbeta integrerat med eleven i klassrummet samt kartlägga elever” och ”specialpedagogen ska 
observera och handleda mer än att bara sitta med enskilda elever” och ”specialläraren ska i större 
utsträckning arbeta med barnen” och ”jag tror specialläraren har mer särskild undervisning/liten 
grupp utanför klassrummet.  

När vi ställde samma fråga om skillnaden mellan uppdragen till respondenterna i friskolan svarade 
de följande; ”nej, men kan göra en kvalificerad gissning då specialpedagogen förmodligen arbetar 
med generella strategier i flera ämnen: ma, sv, eng medan specialläraren har 1 ämne” och ”specped: 
lotsa lärarna, speclär: arbeta mot barnen” och  ”specialpedagogen arbetar mer mot vuxna än 
specialläraren” och ”specped ska vara handledande o göra utredningar”.  

Specialpedagog – förväntningar och resultat  
När vi frågade vilka FÖRVÄNTNINGAR som fanns på specialpedagogen svarade respondenterna 
från undersökta kommunala skolan; ”mer konkret handledning riktat till min elevgrupp och vissa 
enskilda elever” och ”leda det pedagogiska och hjälpa till att informera om nyheter inom 
specialpedagogiken, att få stöd och hjälp med enskilda elever, hur man bemöter olika individer, 
både barn och vuxna, få stöd och hjälp vid upprättande av åtgärdsprogram.”. 

Vi frågade respondenterna i den undersökta kommunala skolan om RESULTATET av 
specialpedagogens arbetsinsats svarade de; ”jag får ut en extra resurs och ”har egentligen inte fått ut 
så mycket under dessa år” och ”eftersom vår specialpedagog arbetar mer som speciallärare så får 
eleverna ut väldigt mycket, jag får ut lugn i klassrummet och avlastning i planering” och ”jag får 
stöd då en av våra specialpedagoger (som jag tror är speciallärare) tar en liten grupp och läser med 
dem 1g/v. De finns tillhands när jag behöver stöd i olika elevärenden! Skulle vilja ha mer 
stöd/handledning. Skulle även vilja ha hjälp och stöd när jag skriver åtgärdsprogram!”  

Respondenterna från den undersökta friskolan svarade avseende FÖRVÄNTNINGAR; ”att 
handleda mig och givetvis arbeta och stötta våra elever i behov av särskilt stöd”, ”bra som det är – 
jag kanske skulle vilja ha mer egen handledning”.  

När vi ställde samma fråga om RESULTATET av specialpedagogens arbetsinsats till 
respondenterna i den undersökta friskolan svarade de; ”hon har tid för de elever som verkligen 
behöver handledning av ett proffs”, och ” jag får ut info om elever, struktur, tips på vad jag ska 
tänka på”.  
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Diskussion 

Kännedom om det ”inkluderande arbetssättet” 
På kommunal skola så vet majoriteten enligt vårt resultat, att de arbetar efter ett inkluderande 
arbetssätt.  De har fått denna information av sin rektor som också enligt Malmgren Hansen (2002) 
har det yttersta ansvaret att informera sina medarbetare. Enligt henne ska rektorn inte bara 
informera utan också se till att det finns ett demokratiskt synsätt som bör följas för att alla barn ska 
få rätt till undervisning i sitt eget klassrum. Det vill säga ett inkluderande arbetssätt. I resultatet från 
friskolan blev svaret det motsatta. Möjligtvis skulle detta kunna bero på att man inte kommit lika 
långt med det inkluderande arbetssättet.  Persson (1995) kom fram till att hela utbildningssystemet i 
sin helhet, måste bygga på principen om lika och rättvis tillgång om utbildning för alla.  

Information om specialpedagogens uppdrag 
I både den kommunala skolan och friskolan svarade respondenterna att de fått information om 
specialpedagogens uppdrag genom rektor. Helldin (2003) har kommit fram till att - om 
specialpedagoger upplever det svårt att genomföra sitt uppdrag, måste förändringen ske på ett högre 
plan, som till exempel hos skolledningen. Då rektorn bär ansvaret för att kommunicera ut denna 
information är det mycket viktigt att denne är väl insatt i specialpedagogens uppdrag och 
arbetsuppgifter.  Enligt lärare i den kommunala skolan har rektorn informerat om att 
specialpedagogens uppdrag i huvudsak är att handleda läraren. Lärare i friskolan däremot har fått 
informationen, att specialpedagogens främsta uppgift är att arbeta direkt med eleverna. 

Frekvensen av handledning 
Resultatet på frågan om hur ofta respondenterna i den kommunala skolan får enskild handledning 
visade att 10 procent av dem får det en gång i veckan. 30 procent fick enskild handledning en gång 
per månad. Så många som hälften av de svarande fick aldrig enskild handledning.  

Vi tolkar resultatet som att det möjligtvis är så att de som inte får enskild handledning så ofta som 
en gång i veckan ej heller har behov av det, det kan också förklaras med att det inte finns  

tillräckligt med resurser än så. Det kan också vara så att man inte vill ha enskild handledning. Det 
kan också bero på bristande information om möjligheten att få enskild handledning av 
specialpedagogen.  På frågan om hur ofta lärare i den kommunala skolan får handledning i grupp, 
svarade 42 procent att de aldrig fick det. En tredjedel fick handledning i grupp en gång i månaden 
och resten mer sällan. Vi tolkar resultatet som att det skulle kunna bero på att man arbetar i 
arbetslag och att resurserna alterneras för terminerna. Det skulle också kunna vara så att 
specialpedagogen arbetar mer intensivt med de grupper där de mest akuta behoven finns. På den 
tidigare frågan om vilken information de fått om specialpedagogens uppdrag är det vanligaste 
svaret att specialpedagogen ska ge handledning till lärare. Vi tolkar detta som att denna information 
inte riktigt överensstämmer med verkligheten eftersom resultatet visar att de inte får så mycket 
handledning. Då det gäller hur ofta respondenterna skulle vilja träffa specialpedagogen tror vi 
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faktiskt att man inte känner till vad handledning skulle kunna ge, eftersom ju endast 26 procent sa 
sig vilja träffa specialpedagogen en gång per vecka.  

15 procent ville träffa specialpedagogen en gång per månad. Eftersom de svarat att de träffar 
specialpedagogen oftare än vad de säger sig vilja göra undrar vi om detta skulle kunna bero på ett 
missnöje eller misstro mot specialpedagogen. Helldin (2003) har kommit fram till att det handlar 
om svårigheten att handleda en kollega, i detta fall en lärare, i sin roll som specialpedagog. Han 
citerar en specialpedagog: ”Det är ju svårt att tala om för en kollega eftersom jag kommer från 
samma skola och har jobbat som kollega till mina arbetskamrater. Tala om att man vill ändra 
någonting. Man måste ju hela tiden vinkla det ur elevens synvinkel och försöka få dem att förstå 
vad som skulle vara bra för den eleven”.( s.73). Specialpedagogen menar att hon upplevs som 
konkurrent och hot av sin kollega och att det därför är svårt att säga till om det som behöver 
förändras. 

Resultatet från friskolan säger att man har mer och oftare handledning enskilt än i kommunal skola. 
Där visar resultatet att 60 procent av de tillfrågade lärarna får enskild handledning regelbundet 1 
gång i veckan. 20 procent får enskild handledning varannan vecka och resterande mer sällan. Vår 
undersökning visar att alla i friskolan fick tid till handledning i grupp, även om det skilde sig i hur 
ofta man fick det. Över hälften av de tillfrågade fick handledning i grupp en gång/månad.  

Vi uppfattar att svaren från friskolan angående handledning är intressanta då de på frågan om vad 
de fått för information om specialpedagogens uppdrag svarar att de uppfattar att specialpedagogen i 
huvudsak ska arbeta med och stötta eleverna.  

Respondenterna skulle kunna uppfatta det som att det är där som den huvudsakliga uppgiften ligger 
utifrån de svar de fått från rektor. Önskemålen då det gällde hur ofta man ville träffa 
specialpedagogen stämmer bra överens med det som visar hur många som också får göra det. Vår 
uppfattning är att det lärarna blir erbjudna gällande handledning i de olika skolformerna, inte 
överensstämmer med den information de fått. Malmgren Hansen (1998) har gjort en studie av 
specialpedagogers arbetsuppgifter i grundskola och särskola och hänvisar bland annat till en 
undersökning av Fischbein (1997) där endast 14 procent av samtliga specialpedagoger arbetade 
med handledning 4 timmar eller mer/vecka. Vi upplever detta som högst anmärkningsvärt eftersom 
denna undersökning är 10 år äldre än vår.  För lite tid för handledning gör det svårt att utnyttja den 
specialpedagogiska kompetensen.   

Specialpedagogiska insatser 
Resultatet som framkommit i vår undersökning är att lärare i den kommunala skolan är mindre 
nöjda än lärare i friskolan med den hjälp de får av specialpedagogen. Lärarna i den kommunala 
skolan svarar att de får för lite tid av specialpedagogen och att det beror på att behovet är så stort 
från många elever och lärare. Vidare svarar lärarna att det också kan bero på dålig ekonomi. Vi 
uppfattar det som att det finns för få specialpedagoger anställda i förhållande till de behov som 
finns. De tillfrågade lärarna svarar att eleverna får den största hjälpen men att de själva önskar och 
behöver mer handledning för egen del och då helst i grupp. Trots detta anser lärarna att det 
pedagogiska stödet de får ut är bra. Lärare i friskolan visar sig mer tillfreds med de pedagogiska 
insatser de får av specialpedagogen. Vi tolkar detta som att det skulle kunna vara är en bättre 
ekonomisk situation i friskolan. Vi har skrivit under Tidigare forskning, om Skolverkets enkät som 
gick ut till friskolor 1997, där resultatet visade att mindre än hälften av friskolorna har fått ett ökat 
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behov av särskilt stöd under det senaste året. Eventuellt skulle det också kunna vara en förklaring 
till att lärarna i friskolan är mer nöjda.  

Kunskaper och verktyg 
Vi tolkar det som att lärarna i den kommunala skolan uppskattar specialpedagogens insats då det 
gäller att förse dem med nya redskap till arbetet med eleven, att få hjälp att se situationen från ett 
annat håll och få hjälp med pedagogiska material såsom övningsstenciler och datorprogram.  

Respondenterna i friskolan sa sig också få tillfredsställande hjälp med förvärvandet av nya 
kunskaper och verktyg. De gav exempel på de praktiska hjälpmedel de ansåg sig få, som bildstöd 
och metoder att arbeta med begreppsbaserad undervisning. De fick också teoretiska kunskaper om 
diagnoser och dyslexi.   

Vår tolkning är att det kan ha betydelse beroende på vilken utbildning specialpedagogen har och 
vad lärarna kan förväntas få. Enligt Helldin (2003) har den nya utbildningen större bredd jämfört 
med den gamla som i större utsträckning fokuserar sig mer på olika typer av handikapp. 
Persson(1995) menar att synen på vad som uppfattas som specialpedagogens uppgifter är 
”cementerad” och till stor del handlar om åtgärder av beskyddande eller åtgärdande karaktär.  

Vi tolkar uppfattningarna från våra respondenter som att denna syn till viss del lever kvar då man 
mest hänvisar till praktiska hjälpmedel såsom övningsstenciler, datorprogram, ”tankekontor” och 
olika bildstöd. 

Specialpedagog och elever 
Vi uppfattar att lärare vi tillfrågat i den kommunala skolan tycker att specialpedagogen ska arbeta 
lika mycket med barn som med lärare. Majoriteten av respondenterna i friskolan ansåg att 
specialpedagogen ska arbeta mest med barnen. Detta för våra tankar till Foucault och det 
maktperspektiv han talar om. Vi tolkar detta som att en klasslärare kan känna sig hotad om en 
specialpedagog kommer och säger att de ska arbeta på ett annat sätt än det läraren gör. Det kan vara 
beroende på en lärare om en specialpedagog ska lyckas utifrån de här teorierna. Foucaults definition 
av diskurs som ett system av yttranden; ett system som styrs av bestämda uppfattningar om vad 
som sägs, vem som får tala och vad som kan betraktas som sanning, kan bli användbart då det 
gestaltar sig på detta sätt.  

Lärarna vi tillfrågat i båda skolformerna ser specialinsatser som ett sätt att få avlastning vilket 
framkommer även Emanuelssons och Perssons (1996) undersökning.  

Författarna ger också ett exempel på Ströms (1993) slutsatser, att det vanligen är på klasslärarens 
initiativ som specialpedagogiska åtgärder för någon elev sätts in. Detta innebär att elevurvalet oftast 
ligger utom specialpedagogens kontroll, vilket sannolikt innebär att till exempel en dålig relation 
mellan lärare och elev kan utgöra grund för specialpedagogiska åtgärder. Det förefaller då rimligt 
att även denna relation borde utsättas för analys så att inte arbetet enbart inriktas mot att söka 
anpassa eleven i enlighet med klasslärarens önskemål. Det som i klassrummet upplevs som en 
störning eller avvikelse från det ”normala”, betraktas som ett specialistärende och överlämnas till 
någon annan för åtgärd.  



 18

Vår undersökning visar att det är just dessa funktioner som blivit specialpedagogens vanligaste 
arbetsuppgifter. 

Specialpedagog kontra speciallärare 
Av dessa svar uppfattar vi att det råder olika uppfattningar om definitionen av specialpedagogen 
och speciallärarens uppdrag bland respondenterna i båda skolformerna, där vi genomfört vår 
undersökning. Uppfattningarna om de olika yrkena blandas ihop. Detta skulle kunna beror på att 
rektorer/ledning inte heller riktigt vet på vilket sätt uppdragen skiljer sig åt. Vi tolkar detta som att 
det skulle kunna bero på att utbildningarna har ändrats genom tiden och att information om detta 
inte nått ut till rektorer/ledning på respektive skolor.  Emanuelsson och Persson (1996)  anser att det 
är rektor som ytterst bidrar till attityder gentemot specialpedagogens insatser. Gemensamt för både 
kommunal skola och friskolan är således att fler av respondenterna tycker att specialpedagogen ska 
inrikta sig mot vuxna medan speciallärarens inriktning i huvudsak är till eleverna. Vår tolkning 
utifrån dessa svar är att man helst ser specialpedagogen som speciallärare när man tydliggör sina 
förväntningar.  

Specialpedagog - förväntningar och resultat  
Då vi efterfrågade vilka förväntningar man hade på specialpedagogen svarade lärarna i den 
kommunala skolan att deras förväntningar på specialpedagogen innebar mer handledning till elever 
och att få mer information om nyheter inom specialpedagogiken och upprättande av 
åtgärdsprogram. Lärare på friskolan ansåg att deras förväntningar i stort blivit infriade då det gäller 
stöd till elever men att de önskade mer handledning av specialpedagogen för egen del.   

Vår tolkning av respondenternas svar från kommunal skola om specialpedagogernas arbetsinsats är, 
att man ser specialpedagogen som en extra resurs i sitt eget arbete. De berättar att de upplever att 
specialpedagogen finns till hands när de behöver stöd i olika elevärenden och att de får avlastning i 
planering och lugn i klassrummet. Men önskar ändå mer stöd och handledning och hjälp med 
åtgärdsprogram.  Av de svar vi fick från lärare i friskolan gällande resultatet av specialpedagogens 
arbetsinsats uppfattar vi att lärarna är tillfreds med det de får både för egen del och elevernas. De 
säger att specialpedagogen har tid för elever och att de upplever handledningen professionell. De 
får också ut värdefull information om elever och struktur för att arbeta med eleverna. Vi upplever 
att lärarna i de båda skolformerna där vi genomfört vår enkätundersökning, är fullt medvetna om 
vad de vill ha av specialpedagogen. Vi tolkar detta som att det inte ser så olika ut mellan de skolor 
vi undersökt oavsett om det varit kommunal skola eller friskolan vilka vi citerat i resultatdelen.   
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Avslutande diskussion 

Vårt undersökningsresultat visar att specialpedagogen inte tycks arbeta som det är tänkt. Det kan 
delvis förklaras med att rektorerna inte riktigt vet vad specialpedagogens uppdrag är och därför inte 
kan informera lärarna om detta på ett korrekt sätt. Därför vet heller inte lärarna det.  

Det kan också förklaras med att behoven av hjälp i klassrummen är så stora att man medvetet 
använder specialpedagogen som speciallärare istället. Här flyter också gränserna ihop om 
skillnaden mellan specialpedagogens uppdrag och speciallärarens. Det visade sig i de svar vi fick 
att många inte kände till skillnaden mellan de olika uppdragen. Vi kontrollerade i 
Arbetsförmedlingens platsbank efter utlysta tjänster för specialpedagoger. Det visade sig i princip 
att alla skolor som fanns där (2008-11-28) satte ett snedstreck mellan specialpedagog och 
speciallärare. Det gick bra med vilket som eftersom man tydligen inte har kunskap om skillnaden 
dem emellan.  

Ytterligare en tänkbar förklaring är det maktspel som Foucault beskriver i sina teorier. Lärarna 
upplever sig ifrågasatta och hotade då specialpedagoger - bl a utifrån det inkluderande arbetssättet - 
vill utföra sitt uppdrag. Därför väljer man att uppfatta och tolka specialpedagogens uppdrag mer 
som speciallärarens.  

Vi ser också att det finns en stor diskrepans mellan forskarvärldens resultat och åsikter till 
specialpedagogens uppdrag och den verklighet som lärarna upplever att de arbetar i.  

Ytterligare en tanke väcks hos oss då man undrar var rektorer får sin information ifrån. Ska de ta 
reda på detta själva eller är det specialpedagogiska institutet tillika specialpedagogiska 
skolmyndigheten som brister i sitt uppdrag att informera?  

Man kan också dra en slutsats att specialpedagogens yrkesroll är relativt ny och att det inte finns 
några bestämda politiskt förankrade idéer om vad en specialpedagogs uppdrag är enligt Helldin 
(2003).  

Specialpedagogens uppdrag ska, enligt Jan Björklund (2007) innebära och utgöra ett bra stöd till 
skolledningen och övriga lärare.  

Av detta kan vi se att det är viktigt med styrdokument som tydligt definierar mandat och 
arbetsuppgifter för att omsätta departementets riktlinjer till praktisk handling i den vardagliga 
verksamheten.  

Trots detta betyder det att beslut som är fattade inte självklart blir förankrade och implementerade, 
dvs. satta i praktisk handling. 
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Nya frågeställningar 

• Flera nya frågeställningar har uppkommit under arbetets gång. Vi redogör för dessa nedan, i 
syfte att dessa ska leda och stimulera till vidare forskning inom detta ämne. 

• Hur  ska man med hjälp av skolverket, forskarvärlden, rektorer, lärare, speciallärare och 
specialpedagoger nå målet med att få det  inkluderande arbetssättet att fungera bättre? 

• Hur kan det komma sig att allt fler privata (som till exempel www.mindmentor.se) alternativ 
utbildar coacher med liknande kompetens som specialpedagogens, när varken kommunala 
skolor eller friskolor har resurser att anställa de specialpedagoger som utbildas vid universitet 
och högskola? 

• Vems ansvar är det att specialpedagoger arbetar med det de är utbildade till? 
• Hur når man ut med forskningsresultat till rektorer och lärare? 
• Hur kan specialpedagogens uppdrag och arbetsuppgifter tydliggöras gentemot skolan? 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Stockholm 2008-10-20 
 
Hej!   
Vi heter Malin Widén och Jenny Naroskin och studerar på en förberedande kurs till det 
specialpedagogiska programmet. 
Vår C-uppsats kommer att handla om ”hur lärare uppfattar specialpedagogens uppdrag i 
den kommunala skolan respektive friskolan?  
Just nu håller vi på med att samla in relevant information som underlag till denna uppsats.  
Inom ramen för detta skulle vi vilja ha Din hjälp med att besvara ett antal frågor i den 
medföljande enkäten. 
 Vi hoppas att Du vill ta Dig tid till detta, då det är ytterst värdefullt för oss att få in denna 
information. 
 
Dina svar kommer givetvis behandlas helt konfidentiellt. 
 
 
Med tack på förhand!  
 
 
 
Vänligen  
 
Malin och Jenny 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 Enkät 
 
 
Stockholm 2008-10-20 
 
 

Enkätundersökning 
  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare uppfattar specialpedagogens uppdrag i 
den kommunala skolan respektive friskolan. Nedan följer ett antal frågor kopplade till 
special-pedagogens uppdrag. Vänligen kryssa för det svarsalternativ som bäst överens- 
stämmer med Din uppfattning. Behöver Du mer utrymme för dina svar, använd då gärna 
baksidan på enkäten. 
 
 

1. Jag är kvinna       man 
 

2. Ålder____ 
 

3. Hur många år har Du arbetat som lärare? ____ 
 

4. Hur många år har Du arbetat på den här skolan? ____ 
 

5. Hur många år ha Du arbetat i kommunal skola? ____ 
 

6. Hur många år har Du arbetat i friskolan? ____ 
 

7. Vet du om Du arbetar i en inkluderande skola? Ja      Nej      Vet ej 
 
 
 

8. Är Du informerad av rektorn på Din skola om specialpedagogens 
uppdrag/arbetsuppgifter? 

 
9. Ja       Nej          Från annan, vem_________________________________ 

 

10. Vad är specialpedagogens uppdrag/arbetsuppgifter utifrån den information du fått  
från den personen?_________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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11. Träffar du specialpedagogen ofta? 
 
Aldrig 
 
1 gång/vecka  
 
Varannan vecka  
 
1 gång i månaden 
 
Mer sällan än 1 gång i månaden 
   

 
 
 
 

12. Hur ofta får Du enskild handledning av specialpedagogen?  
 

Aldrig 
 
1 gång/vecka  
 
Varannan vecka  
 
1 gång i månaden 
 
Mer sällan än 1 gång i månaden 

 
 

13. Hur ofta får Du handledning i grupp av specialpedagogen? 
 

Aldrig 
 
1 gång/vecka  
 
Varannan vecka  
 
1 gång i månaden 
 
Mer sällan än 1 gång i månaden 
 

 
 
 

14. Hur ofta skulle Du vilja träffa specialpedagogen?  
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1 gång/vecka  
 
Varannan vecka  
 

      1 gång i månaden 
 
      Annat____ 
 
 

15. Tycker du att Du får tillfredsställande hjälp av specialpedagogen? 
 

 
Inte alls                   I viss grad                   Vet inte                         Ganska               Helt 
tillfredställande 
 
          1                          2                                 3                                    4                       5 
 
 
 
16. På vilket sätt?____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
17.  Tillför specialpedagogen Dig nya kunskaper i Ditt arbete? 
 

  
Inte alls                   I viss grad                   Vet inte                        Ganska               Helt 
tillfredställande 
 
          1                          2                                 3                                    4                       5 

 
18. På vilket sätt?____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
19. Tillför specialpedagogen Dig användbara verktyg i Ditt arbete? 
 

 
Inte alls                   I viss grad                  Vet inte                     Ganska               Helt 
tillfredställande 
 

 5



               1                        2                             3                               4                        5 
 

 
20. Vilka?__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
21. På vilket sätt kan Du använda den hjälp Du 

får?____________________________ 
 
 
______________________________________________________________________
_ 
 
______________________________________________________________________
_ 

 
 
 

22. Arbetar specialpedagogen på Din skola direkt med barnen? 
 
 
Inte alls                   I viss grad                  Vet inte                        Ganska                  Helt 
och hållet 

 
          1                          2                                 3                                    4                       5 

 
23. Tycker du att specialpedagogen ska arbeta direkt med barnen?   
 
Ja             Nej             Vet ej  
 
Annat________________________________________________________________ 
 
 

 
24.  Vet Du hur specialpedagogens uppdrag skiljer sig från speciallärarens arbete? 
  
Ja             Nej             Vet ej  
 
 
25.  På vilket sätt?_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
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26. Berätta kortfattat vad Du tycker att Du får ut eller inte får ut av 

specialpedagogen? 
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
   

 
 

27. Berätta kortfattat vad Du förväntar Dig av specialpedagogen?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
   
 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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