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Specialpedagogernas uppdrag och 

vardag – enligt dem själva! 

Mikael Lindström 

Sammanfattning 

Med denna studie undersöks hur specialpedagogerna själva uppfattar att deras kompetens och 

kunnande tillvaratas inom den organisation de verkar. Kring specialpedagogiken har det ofta funnits 

olika uppfattningar om dess innehåll och vad det bör innehålla både i teori och praktik. Denna 

diskussion kan tolkas delvis som kritik mot specialpedagogiken och mot specialpedagogerna. Den kan 

också tolkas som att specialpedagogiken är en expansiv, föränderlig och diskursanpassat vetenskap. 

Specialpedagogen ute i verksamheten torde kunna sammanfatta hur uppdraget utförs och hur 

kompetensen tillvaratas från sitt perspektiv på olika nivåer och inom olika system där hon verkar. Jag 

vill med denna undersökning rikta fokus och uppmärksamhet på hur specialpedagogen uppfattar olika 

specialpedagogiska perspektiv i sitt uppdrag. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur specialpedagogerna upplever sitt uppdrag och hur det 

utförs i ett systemteoretiskt perspektiv samt hur de uppfattar att olika aspekter framträder och 

samverkar i deras uppdrag. Jag vill se hur uppdraget definieras och verkställs av specialpedagogerna 

själva mot de ramar olika styrdokument ger och undersöka hur specialpedagogernas uppdrag och 

kompetens kan, bör och vill användas. 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning med åtta intervjuer av specialpedagoger som är 

verksamma inom grundskolans, f-9- organisation för att lyfta fram deras uppfattning och syn på hur 

specialpedagogiken och specialpedagogerna genomför sitt uppdrag i perspektivet kring de 

styrdokument som anger uppdraget. 

I undersökningen visar det sig att specialpedagogernas uppdrag ser olika i ut i de organisationer och på 

de olika nivåer specialpedagogens arbetar. Att dessa uppdragsgivare organiserar specialpedagogernas 

uppdrag med olika resurser och förutsättningar visar på hur olika aspekter formar uppdraget ur ett 

praktiskt perspektiv där specialpedagogerna ser och viktar andra delar av uppdraget och kompetensen, 

t.ex. handledning, att kunna bättre bidra till en hållbar utveckling av specialpedagogisk verksamhet 

inom de olika system de verkar. 

Nyckelord: specialpedagogens uppdrag, specialpedagogik, 

styrdokument, relationellt och kategoriskt perspektiv, systemteori, en 

skola för alla. 
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1 Inledning. 

I detta inledande avsnitt ger jag en bakgrund och en problembeskrivning kring studien Min 

tanke med detta är att ge en bild och förståelse för den fråga som denna studie avser att 

undersöka, analysera och beskriva.  

Var finns specialpedagogen? Frågan ställs både på skämt och allvar. Min bakgrund är delvis 

orsak till frågeställningen. Jag arbetar på en högstadieskola och min titel är ”spec”! Mina 

arbetsuppgifter består av pedagogiska utredningar, kartläggningar, stöttning (scaffolding) av 

elever som riskerar att inte nå kunskapsmål för sina betyg, jag biträder skolans 

elevvårdsgrupp i elevärenden, undervisar enskilt och i grupp, observerar samt i någon mån 

handleder kollegor och elever i skolvardagsnära situationer, det senare ofta i samarbete med 

skolans elevhälsa. Dessa arbetsuppgifter sammanfattas och benämns, i mitt fall, som spec. Ett 

klargörande är på sin plats, jag är inte utbildad speciallärare, inte heller specialpedagog. 

Däremot är det viktigt att tillägna sig dessa yrkesroller för att kunna utföra arbetsuppgifterna. 

Jag ställer mig själv ibland frågan, ”-hur hamnade jag här?”, och då oftast i samband med att 

det dagliga arbetet blir komplicerat. En naturlig reaktion var man än utövar sitt yrke när det 

kör ihop sig men i mitt fall har det ett namn som legitimerar att det kan vara ett komplicerat 

arbete – ”spec”. Benämningen på uppdraget har jag förstått är en hopdragning av två skilda 

yrken, speciallärare och specialpedagog – spec. Rollen och uppdraget speciallärare är mer 

känd för mig då den ligger nära lärarens uppdrag och då särskilt när jag jobbar med de yngre 

eleverna. Som specialpedagog har jag insett att det efterfrågas andra kunskaper och 

kompetenser som jag försökt att bli förtrogen med under arbetets gång. Lite likt Learning by 

doing! Det är just specialpedagogens uppdrag och arbete som denna studie handlar om, deras 

vardag, deras uppdrag, deras kunnande och kompetens och hur det tillvaratas i uppdrag och 

enligt styrdokument som de har att förhålla sig till. 

1:1 Historik 
Eftersom specialpedagogens uppdrag har genomgått många förändringar under de senaste 15 

åren har jag valt att avgränsa intervjustudien till yrkesverksamma specialpedagoger som 

arbetat under de senaste 10-15 åren. Under denna period förändras uppdraget för 

specialpedagogik, specialläraren fasas ut ur utbildningskatalogen och behov av 

specialpedagoger tydliggörs. Uppdraget beskrivs till stor del som handledande och inte 

undervisande som tidigare skedde och vilket tidigare speciallärarprogram hade till uppdrag. 

Assarsson (2007) pekar på det paradigmskifte som skett under perioden och fastställer 

förändringen i 2001 års examensförordning för specialpedagoger. Det finns, enligt Assarsson, 

anledning att påpeka att förändringen av innehållet sker väl snabbt och till vissa delar saknar 

tillräcklig vetenskaplig grund. Som en konsekvens är specialpedagogernas uppdrag diffust 

och vagt uttalat i skolsystemet. Den biomedicinska diskurs, från 1990-talet och vidare, som 

åsyftas, innefattar enligt Hjörne & Säljö (2008) flertalet neuropsykiatriska diagnosområden 

där specialpedagogens kunskaper att utveckla program och undervisningsmetoder för 

inkludering, i skola och undervisning, av barn med särskilda behov efterfrågades. Sådan 

kunskap ingick inte i tidigare lärarutbildning.  
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Integrerings- och inkluderingstanken är långt ifrån nya begrepp. 1842 beskriver dåvarande 

liberale utbildningsminister, Fritjuv Berg, i sitt förslag om Den allmänna Folkskolans 

införande, en skola för alla. Devisen har aktualiserats mer eller mindre genom åren beroende 

på rådande paradigm. Dessa benämns bl.a. genom Hjärne & Säljö (2008) som 1800-talets 

moralisk/religiösa diskurs vidare till pedagogisk/medicinsk diskurs till nuvarande 

biomedicinsk diskurs. De skolproblem som aktualiseras över tid behöver sina lösningar och 

personer med kompetens att lösa dem. Här finner vi specialpedagogikens utövare. Med olika 

tydligt uttalade uppdrag och syften kan man ändå benämna det som i huvudsak inkluderande 

arbetssätt. Det påvisas av Hjärne & Säljö (2008) och Assarsson (2009) att för att nå 

inkluderande och integrerande mål kan individen behöva exkluderas! Assarsson refererar bl.a. 

till propositionen som lades fram 2008 där innehållet i den nya lärarutbildningen granskas 

(2009). 

”En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt 

kunskapssamhälle. Den behöver dock inte betyda att alla elever måste 

undervisas samtidigt av samma lärare. En individanpassad undervisning 

värd namnet tar också hänsyn till att en del elever har särskilda behov 

som inte kan tillgodoses i den stora gruppen. Det så kallade inkluderande 

perspektivet är en ideologisk vision som när den möter verkligheten 

leder till att elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli utan detta stöd. 

Alla lärare behöver kunskaper i specialpedagogik för att kunna 

identifiera elever i behov av särskilt stöd, men lärarna kan inte ha 

kompetens att arbeta med hela skalan av särskilda behov som kan finnas 

i en klass. Det är istället speciallärarna som med sin expertkompetens har 

nyckelrollen att stödja dessa elevers kunskapsutveckling. Detta stöd kan 

förstås också ges inom klassens ram. (SOU 2008:109, s. 189)” 

2008 återinförs speciallärarutbildningen, vilket man kan förstå av propositionen, med tydlig 

inriktning mot ämnena matematik och svenska. I den nya lärarutbildningen ingår numera en 

orienteringskurs; ”Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla”. Som avslutning för att 

belysa de olika verkligheter och diskurser specialpedagogiken hanterats i under senare år kan 

Persson (2001) få sätta fingret på en av flera svårigheter specialpedagogiken utsätts för då han 

menar att specialpedagogisk verksamhet faktiskt i vissa fall etiketterar elever som avvikande i 

något sammanhang och därmed motverkar sitt eget syfte att verka inkluderande och 

integrerande i undervisningen genom den kompetens man har. För skolan finns att hantera de 

avvikande eleverna där praktisk pedagogik och teori inte finner de svar som behövs. Det finns 

då flertalet exempel på verksamheter som möter upp behovet särskilda undervisningsgrupper 

av exkluderade elever, barn med särskilda behov. De kan benämnas som Studion, Solen eller 

andra trevliga namn men de besöks regelmässigt av barn med särskilda behov utifrån 

diagnoser som exkluderar dem från vanliga klassrummet, Asberger, ADHD/damp osv. 

Specialpedagogiken och specialpedagogerna skapar en paradox gentemot hur dess syfte 

beskrivs – bidra med kompetens i handledning och skolutveckling för alla elevers deltagande. 

För att undvika att generalisera i denna uppfattning om hur begreppen skall, och kan, 

definieras så vill jag redan här nämna att det finns argument för att segregering kan, och ska, i 

vissa fall ses som integrering av individen då det skulle vara ett resultat av att hitta den mest 
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optimala lösningen utifrån specialpedagogiska överväganden där diagnos hos barnet styr val 

av undervisningsmiljö (Hjörne & Säljö, 2008).  

2 Syfte 

Syftet är att undersöka och analysera hur specialpedagogernas uppdrag utförs och upplevs i ett 

systemteoretiskt perspektiv i nuläget samt vilka olika aspekter som samverkar och framträder 

i det specialpedagogiska uppdraget idag.  

2:1 Frågeställningar 

- Hur arbetsuppgifterna definieras och verkställs i verksamheten/organisationen av 

yrkesutövande specialpedagoger mot de ramar för uppdraget som examensförordningen 

beskriver? (SFS2007:638). 

-Hur uppdraget praktiseras i förhållande till styrdokumenten, läroplaner, skollagen, 

Salamancadeklarationen, enligt specialpedagogerna själva? 

- Hur upplever specialpedagogerna att deras kompetens används? 

   3 Bakgrund 
Här följer en kort beskrivning av specialpedagogens roll och hur uppdraget definieras. 

 

3:1 Hur definieras begreppet specialpedagogik? 

SOU (1999:63) beskriver specialpedagogens uppdrag som att vara ansvarig för och driva 

pedagogisk utveckling i skolans verksamhets i syfte att positivt påverka och underlätta för 

skolan i sitt arbete att ta tillvara på och utveckla elevernas förmågor och naturliga olikheter. 

Utifrån denna beskrivning presenteras studiens syfte och frågeställningar då den vill ge 

perspektivet från specialpedagogernas uppdrag i en systemteoretisk analys av de faktiska 

förhållanden och aspekter specialpedagogen upplever som samverkande i sitt uppdrag idag.  

Specialpedagogen förknippas med skolutveckling, kompetensutveckling, en bevakare av ny 

forskning på området och inte minst att bidra med spetskompentens och medverka i skolans 

utvecklings- och utredningsuppdrag för att möta olika behov hos elever. Hon förväntas ofta 

vara ett bollplank och att kunna handleda och stödja kollegor är ett utpekat och förstått 

ansvarsområde för specialpedagogen för att kunna ta del av och leda ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete på sin enhet. 

 

3:2 Det specialpedagogiska uppdraget enligt examensförordningen. 

Detta understryks i SFS (2007:638) examensförordning för specialpedagoger där det bl.a. 

påtalas att hon ska: 
”– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 
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– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar 

och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram 

i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och 

elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” 

 

Onekligen en rad kvaliteter och förmågor specialpedagogen bör besitta. Därför kommer denna 

studie att titta närmare på de olika aspekter som i dag formar uppdraget. Det finns en 

förförståelse om att uppdraget i praktiken utformats och verkställts med praxis som den 

nyutexaminerade specialpedagogen inte helt förställer sig eller förväntar sig. 

 

 3:3 Läroplanen som styrdokument. 
I någon mån uppstår ett problem för denna studie då den formuleras i ett skifte av läroplaner, 

Lpo 94 till Lgr 11. Lgr 11 befinner sig i ett intensivt implementeringsstadie på våra 

skolenheter där skolans personal, lärare och arbetslagen studerar innehåll, förändringar och 

eventuella konsekvenser därav. Läroplanernas innehåll är till stora delar likartade med en 

väsentlig skillnad. Begreppet strävans- och uppnåendemål från Lpo 94 är borttagna och har 

ersatts med tydliga kunskapsmål utformade som kursplaner med centralt innehåll där 

kunskapskraven förtydligas och elevers kunskaper betygssätts från årskurs sex (Skolverket, 

2010). Skrivningen om rätten till likvärdig utbildning och varje elevs rätt till anpassad 

undervisning efter sina behov för att utveckla sina förmågor är ungefär likvärdig i de båda 

läroplanerna. Styrdokumenten betonar att alla på skolan har ansvar att försöka stödja och 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd och att samarbeta för att optimera skolmiljön 

för utveckling och lärande. I den nya läroplanen understryks att alla elever skall främjas i 

utveckling, lärande och stimuleras till livslångt lustfyllt lärande. Skolan har till sin uppgift att 

stödja eleven utveckling att finna sina egna styrkor och förmågor för att senare kunna delta i 

samhällslivet. Elevens rätt at utvecklas understryks för att under lärandet få känna glädjen att 

växa och övervinna svårigheter (Lgr 11). Skolans aktörer uppmanas att driva diskussioner om 

frågor som utreder hur man främjar lärandet för elever och vad som är viktig kunskap. I det 

centrala innehållet anges det stoff läraren skall behandla för respektive stadie för att utveckla 

förmågor som anges. Häri ligger en skillnad mellan läroplanerna då den senare vill uppmana 

till samtal om hur stoffet skall förmedlas i undervisningen och mindre om hur det skall 

förmedlas. Diskussioner kring olika aspekter kring lärande och kunskap förväntas förenas 

med olika pedagogiska synsätt, och metoder att bäst förmedla stoffet till eleverna (Skolverket, 

2010, Lgr 11). 
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3:4 Skollagen som styrdokument 
En ny skollag antogs 1 augusti 2010 och har trätt i kraft 1 juli 2011. I den förtydligas rektors 

roll och ansvar med bl.a. en förstärkt rättighet för rektor att delegera uppgifter och ansvar för 

dessa inom den s.k. inre organisationen (Skollagen, 2010:800). Skolans elevhälsa skall sörja 

för de specialpedagogiska insatserna, kompetensen och att där finns personal för ändamålet. 

Lagen är tydlig på att det skall finnas en strävan att utjämna de skillnader som finns för 

elevens möjligheter att tillgodogöra sig stoffet i utbildningen. Det kan handla om 

kompensatoriska uppdrag där specialpedagogens kompetens kan komma att efterfrågas. 

Elevens position stärks i texten genom att det finns anmälningsplikt om elever som riskerar att 

inte uppnå kunskapskraven för betyg E vilket i nya betygssystem är det lägsta för godkänd. 

Sådan information skall ges från lärare till rektor som då har att besluta om åtgärder. Detta 

kan ske genom åtgärdsprogram som kan överklagas av förälder som anser att beslut om stödet 

inte är tillräckligt. Rektor, skolledaren, är den som fattar erforderliga beslut för enhetens inre 

organisation och med det följer ansvar mot de bestämmelser och lagar besluten är fattade. 

Beslut om särskilt stöd till elev är rektors ansvar. Också sådant beslut kan överklagas av 

vårdnadshavare till särskild nämnd, Skolverkets överklagandenämnd (Skolverket, 2010), 

3:5 Salamancadeklarationen. 
Med sitt medlemskap i UNESCO – United Nations Educational, Scientific  and Cultural 

Organization – deltog Sverige i Salamancakonferensen 1994. Konferensen syfte var att 

uppmärksamma och söka åstadkomma underlag för att införa inkluderande lärandemiljöer på 

sätt som föregångaren Dakarkonferensen diskuterat. Salamancadeklarationen anger riktlinjer, 

principer, inriktning och praktik vid undervisning av barn med behov av särskilt stöd. Det 

förklaras att varje barn har unika egenskaper, intressen inlärningsbehov och förmåga. Varje 

barn har rätt till utbildning på sådan nivå att individens olikheter kan speglas och tillvaratas i 

vidare sammanhang på en acceptabel nivå. Har eleven behov av särskilt stöd skall den 

pedagogik som behövs ges i ordinarie skolor. Det skall förstås så att respektive lands 

skolmyndighet skall verka för att elever med särskilda behov skall beredas plats i den 

ordinarie skolan. Salamancadeklarationens bärande idé om inkludering av elever i länders 

olika skolformer påtalar vinsterna med arbetssätt som verkar för diskriminerande attityders 

bekämpande och strävan mot ett integrerande samhälle och synsätt med synergier för 

utbildningsmiljö och samhällsekonomin. I punkt 2 fastslår deklarationen: 

 

”Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sätt att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att 

bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för 

alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och 

förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet” 

(Svenska Unescorådet, 2006, s. 10) . 

 Persson (2001) konstaterar att Salamancadeklarationen har i stort inneburit stora utmaningar 

för de medlemsanslutna länderna att följa och infria de riktlinjer som fastslagits. Sverige och 

övriga nordiska länderna har dock fått positiv uppmärksamhet för sitt integrerande och 
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inkluderande arbetssätt. Ett sådant exempel är Carlbeck-kommitténs betänkande där den 

svenska grundsärskolan förslås behålla sin inkluderande undervisning men integreras i den 

svenska grundskolan (SOU 2004:98) 

 

4 Litteratur och aktuell forskning. 

4:1 Olika perspektiv på specialpedagogik 
Specialpedagogens handledande roll understryks i olika sammahang. SOU (1999:63) uttalar 

att en av de viktigaste uppgifterna specialpedagogiken har i uppdraget är att bidra till att lärare 

skall kunna möta elevernas olikheter i skolvardagsnära situationer. Det framstår tydligt att 

denna kompetens tillvaratas för individens utveckling och behov för förbättrat utveckling av 

sina förmågor. Det finns anledning att nyansera denna uppfattning och där menar Persson 

(2001) att syftet för specialpedagogiken är att fungera välgörande mot individen på så sätt att 

dennes svårigheter lindras snarare än bortarbetas med de metoder som specialpedagogiken 

kan bidra med. Målet och syftet, menar Persson (2001), är att skapa goda förutsättningar för 

ett adekvat bemötande av individens behov så att hon optimerar sina förutsättningar att senare 

i livet klara sig bra i samhället. Det finns ingen motsättning i tolkningen av 

specialpedagogikens uppgift då SOU (1999:63) ändå lyfter fram det faktum att 

specialpedagogiken ska bidra till att individens naturliga variation av olikheter bemöts med de 

metodiska kunskaper specialpedagogiken förvärvat. Persson (2001) hävdar att 

specialpedagogiken bör ses i ett vidare perspektiv i de sammanhang den verkar. Förutom 

individens perspektiv möter specialpedagogiken frågor och problemställningar inom 

samhälle, inom organisations och inte minst inom didaktiska områden. En ständig ström av ny 

forskning och nya teorier komplicerar specialpedagogikens villkor men ger den samtidigt en 

färgrik palett att analysera och beskriva de miljöer och sammanhang där specialpedagogiken 

har sitt arbetsfält. 

 

4:2 Det relationella och kategoriska perspektivet på specialpedagogik. 
Inom den specialpedagogiska forskningen uppfattas i huvudsak två perspektiv på 

specialpedagogik. De syftar att beskriva hur specialpedagogiska metoder, insatser och 

överväganden adresseras mot individen. Persson (2001) beskriver dessa som det kategoriskt 

respektive relationellt perspektiv. Med kategoriskt perspektiv förstås specialpedagogiken 

identifiera individen som central för åtgärder som syftar att reducera effekten av hennes 

svårigheter eller handikapp. Sådana åtgärder i det kategoriska perspektivet förväntas inte lösa 

problem på längre sikt, i bredare omfattning eller i förhållande till annat än individens behov. 

Det är inom det kategoriska perspektivet den specialpedagogiska traditionen återfinns, menar 

Persson (2001), och därmed har specialpedagogiken i skolan allt som oftast presenterat sin 

verksamhet mot mer eller mindre akuta problem i skolan. Det kategoriska perspektivet har 

sina rötter ur den psykologisk/medicinska diskursen som presenterades som forskningens 

arena i 1900-talet början (Hjörne & Säljö, 2008) där i huvudsak den enskilde individen 

studeras för att söka olika förklaringsmodeller till varför eleven befanns i svårigheter. Till 

denna uppfattning ansluter sig bl.a. svenska forskare Nilholm (2005) och Ahlberg (2007) samt 
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Emanuelsson, Persson, Rosenkvist (2001). Nilholm (2005) kallar det kategoriska perspektivet 

för kompensatoriskt med hänvisning till just att det är individens problem som skall 

identifieras och kompenseras mot en normalitetsram som respektive diskurs anger. Ahlberg 

(2001) benämner samma tradition som den individinriktade perspektivet där fokus på 

avvikelse och handikapp hos eleven är föremål för avhjälpande åtgärder. I kritiken mot detta 

perspektiv ses bl.a. diskussioner om vilka kunskapskrav som ställdes på dessa barn. Ahlberg 

(2006) menar att det är den specialpedagogiska forskningens roll, då och nu, att bidra till att 

den naturliga variationen av elevers olikheter kan mötas i skolan. Som ett resultat av kritiken 

växer nya diskurser fram som syftar att möta nya behov, internationella konventioner och 

synsätt på specialpedagogiken. Hon menar att specialpedagogiken därmed får ett nytt 

ideologiskt ansikte, specialpedagogiken är politiskt-normativ då uppdraget formuleras på 

följande sätt i Lärarutbildningskommitténs betänkande): 

 

”Specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsdisciplin samt 

specialpedagogiska åtgärder är nära kopplade till och beroende av 

utbildningspolitiska intentioner och beslut som t.ex. >>en skola för alla>>”.               

     (SOU 1999:63, s. 192)                                                

           Med Perssons (2001) avsikt att förklara ett specialpedagogiskt perspektiv ur ett relationellt 

förhållningssätt till individen menar han att studera och påvisa vad som händer och sker i 

förhållande till samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. Det relationella synsättet 

innebär att göra en synvända och se eleven som någon i svårighet mot det kategoriska 

perspektivet där vi ser eleven med svårigheter. Ahlberg (2007) benämner detsamma som 

deltagarperspektivet menar att det finns ideologiska utgångspunkter att ta tillvara i detta 

perspektiv då likvärdighet, egenmakt och rättvisa kontrasteras mot det individinriktade 

perspektivet traditionellt fokuserar på varför individen hamnar i svårigheter och söker 

förklaringar utifrån avvikelse och handikapp. Även Nilholm (2005, 2006) ger sin syn på detta 

perspektiv, det kritiska, då det lyfter bort problemet från individen och påpekar att det då 

blottlägger en rad kritiska synpunkter mot den traditionella specialpedagogiken. I detta menar 

han också att det finns en kritik att läsa ur det alternativa perspektivet då specialpedagogiken 

ges inriktning och direktiv från diskurser, sociala orättvisor som blottläggs, professionella 

intressen och skolornas misslyckanden. Nilholm ger med denna analys utrymme åt ett tredje 

perspektiv, dilemmaperspektivet, som identifierar tre faktorer att studera för att förstå 

diskursen.  Det är dels politiska beslut och överväganden, dels skolans ideologiska 

grupperingar och intressen och dels det val med vilket skolan presenterar sin verksamhet, 

”erbjuda alla samma utbildning” eller ”anpassas undervisningen till elevernas mångfald”. 

Kring dessa tre faktorer, menar Nilholm (2003), att utbildningssystemet har att förhålla sig till 

de spänningar mellan det gemensamma och den differentiering på olika nivåer då anpassning 

skall ske till elevers olika förmågor och intressen och samtidigt försöka ge alla elever 

liknande kunskaper och färdigheter i skolan. 

            De två första perspektiven, kategoriskt och relationellt, utgör fundamentalt olika 

betraktelsesätt på elevers svårigheter i skolan. Det är då inte nödvändigt att utesluta det ena 

för det andra för att förstå detsamma. Det bör, menar Persson (2001), förstås som två olika 

idealtyper, mentala konstruktioner, ett verktyg för att vidare förstå den verklighet i vilka 
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svårigheterna uppstår och utvecklas. En väsentlig skillnad uppstår dock med vilket 

tidsperspektiv en åtgärd avses få verkan, där kategorisk synsätt söker lösningar på längre sikt 

och i bredare omfattning givet från individen.  

   Relationellt perspektiv Kategorisk perspektiv 

Uppfattning av 

pedagogisk kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad. 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 

undervisning och stoff. 

Kvalificerad hjälp 

direktrelaterad till elevens 

svårigheter. 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i 

mötet med olika 

företeelser i 

utbildningsmiljön. 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat 

sätt individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet. Kortsiktighet. 

Fokus på 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och 

lärandemiljö. 

Eleven. 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd 

från rektor. 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. 

 Figur 1. Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval. 

      (Persson, 2001, s. 143) 

4:3 Aktuellt forskningsläge inom specialpedagogik  

Att förstå, beskriva och tolka undervisning, lärande och utbildning är enligt Dennis Groth 

(2007) den övergripande inriktningen inom specialpedagogiken. Hur människor interagerar 

med förutsättningar och förmågor i samspel med omgivningen i ett kontextuellt perspektiv på 

kulturella och samhälleliga lärandesituationer är en väsentlig del av specialpedagogikens 

uppdrag och verksamhetsområde.  

En kader av olika variablar inverkar och påverkar de vardagliga förutsättningar individen 

utsätt för och skall förhålla sig till. Stigler&Hiebert, fastslår att: 

”Systems of teaching are much more than things the teacher does. They include 

the physical settings of the classroom; the goals of the teacher; the materials; 
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including textbooks and district or state objectives; the roles played by the 

students; the way the school day is scheduled; and other factors that influence 

how teacher teach. Changing any of these individual features is unlikely to 

have the intended effect”  (Stigler&Hiebert, 1999, s. 99). 

Den mycket komplexa situation som utbildning och undervisning representerar kan således 

inte ges djupgående förändringar i systemet och för dess aktörer, om långtgående strukturella 

varaktiga förändringar inte ges tillfälle att träda in. Specialpedagogens roll är då att identifiera 

de faktorer i individens omgivning som behöver justeras snarare än att försöka förändra 

individen mot systemet. Stigler & Hiebert (1999) menar att försök att ändra individuella 

orsaker har marginella positiva eller negativa konsekvenser på sikt och insatsen kan lika gärna 

slå tillbaka och försämra utgångsläget. ”When one or two features are changed and the system 

tries to run as before it can operate in a disabled state”(Stigler & Hiebert, 1999, s.99). 

Med andra ord talar vetenskapen om systemförändringar före förändringar som är avsedda att 

ändra individen i systemet. Öquist (2008) understryker detta med att konstatera att de beslut 

som ligger till grund för strukturella systemförändringar mot individen finns på det område 

där specialpedagogiken verkar och bygger på kunskap som är mer generell och abstrakt 

utformad än där individen befinner sig. 

 

Här arbetar specialpedagogiken med begreppen segregering, integrering och inkludering. Med 

segregering avses i allmänhet att eleven avskilt från sin klass får arbeta enskilt eller i mindre 

grupp i avsikt att bättre tillgodose hennes behov på ett bättre sätt (Groth, 2007) Begreppet 

integrering förstås så att en elev i huvudsak får sin undervisning i sin klass men kan få särskilt 

stöd enskilt eller i mindre grupp. Vid de situationer elev kan få sitt behov av stöd tillgodosett i 

ordinarie klassrumsundervisning är det att betrakta som en inkluderande åtgärd (Groth, 2007). 

Underlag för beslut om vilken åtgärd som bedöms lämpligt förhåller sig vanligen till att söka 

möta behov som påkallas av avvikande psykiska eller fysiska handikapp. En viktig 

framgångsfaktor för utveckling och lärande med dessa åtgärder är individens självbild. Det 

finns bevis för att det även påverkar individens sociala utveckling generellt, enligt Groths 

forskning (2007). Skolan är därför en viktig plattform för att upptäcka individer som riskerar 

att påverkas av dålig självbild till följd av psykiska eller fysiska handikapp. Skolans habitus är 

högt skattad och bidrar därför med ett särskilt ansvar på området. Specialpedagogen är då en 

medlem av systemet som har att identifiera eventuella problem kopplat till sammanhang på 

individbasis och tolka, förstå och föreslå åtgärder givet situationen i ett visst sammanhang, 

metoder och samt bidra med kunskap för att lindra de negativa återverkningar dålig självbild 

kan ge. Groth (2007) förklarar att det finns förklaringar att hämta då inlärningsprocessen 

uppfattas som påverkad med analyser om individers dåliga självbild. ”Barn som inte litar på 

sin förmåga att lyckas blir ofta passiva ur lärandesynpunkt och därmed utan framgång” 

(Groth, 2007, s. 34). En dålig självbild och/eller upprepade erfarenheter av att misslyckas i 

skolan bidrar även till att omgivningen kan uppleva individen som avvikare alternativ ha ett 

avvikande beteende. Att omgivningens värdering av oss som individer är av central betydelse 

för vår egen självuppfattning och är betydelsefull för social identifikation, menar Groth 

(2007), är central kunskap för hur individen senare i livet handskas med svårigheter. 

Specialpedagogen förväntas med sina kunskaper identifiera, förebygga och motverka sådan 

utveckling tolkat i examensförordningen (SFS 2007:638) och får därigenom en viktig position 
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i skolsystemet för individens framgångar. Persson(1998) påpekar en paradox, eller ett 

dilemma, i sammanhanget i sin forskning då han funnit att elever som varit föremål för 

specialpedagogiska insatser tenderar att generellt visa sämre tilltro till sin egen förmåga att 

lära än andra. Om detta kan identifieras i att eleven avskiljs eller en förståelse för att hon är 

föremål för särskilt behandling finner han inte svar på. Groths (2007) forskning ger kanske 

något av svaret om vi beaktar de olika faktorer som ger anledning till dålig självbild. Då 

framstår inte handlingen i sig som orsak utan de olika faktorer som bildar underlag till 

specialpedagogisk handling som befästande av sviktande tilltro till egen förmåga. I Groths 

(2007) forskning redovisas argument för och emot de förhållanden Persson funnit (1998). 

 

Specialpedagogiken kan i princip identifieras med inkluderande verksamhet sedan 

Folkskolans införande 1842. Själva syftet med Folkskolan beskrivs som inkluderande med 

begreppet, en skola för alla, genom Fritjuv Bergs proposition till Folkskolans införande. 

Groth (2007) finner att specialpedagogikens fält upptogs av den elevsyn som var förhärskande 

till 1955 och som innebar att elever som visade på något avvikande mot uppsatta normer för 

prestation och beteende i allt väsentligt skulle behandlas med segregation till anpassad 

studiesituation utifrån handikappet. Därtill begagnades olika tester och bedömningsunderlag 

för att fastställa det avvikande. Med Hjörne & Säljö (2008) kan vi identifiera rådande 

diskurser såsom psykologisk/medicinsk diskurs, tidigt 1900-tal samt pedagogisk/medicinsk 

diskurs från 1930-talet till nytt diskursskifte, där specialpedagogiken får en ny agenda, 

social/psykologisk diskurs från 1960-talets början från det Groth kallar en defekt- och 

anpassningsinriktad diskurs (2007). Groth konstaterar individens utvecklingskurva mättes mot 

en fastställd normalkurva som normerande och på så sätt särskiljdes avvikare. Under 1900-

talets tidiga diskurser iscensattes flera särskiljande metoder och verksamheter i syfte att 

normera samhället på olika nivåer och funktioner. Rasbiologiska Institutet och Myrdalska 

huset är olika exempel på sådana arbeten och initiativ. 

Kring 1960-talets ser forskningen att individens svårigheter vid inlärning inte enkom står att 

finna i brister eller avvikande hos individen. Nu kopplas frågan till brister med felaktig 

inlärning och ansvaret för det vilar i huvudsak på skolsystemets aktörer. Vidare konstateras att 

eleven skall beredas möjlighet att studier i integrerad skolform även om det innebar att eleven 

vid några tillfällen kunde behöva undervisning och stöd i liten grupp som dock utgick från 

elevens behov (Groth, 2007). Med integreringstanken skulle man kunna komma ifrån de 

negativa följder som ofta följde med segregering av samma elever. Med Lgr-69 pekar Groth 

på hur elevens status i systemet stärks med innebörden av elevcentrering av undervisning. 

Bl.a. lyfter han fram en lydelse där specialundervisningen behandlas med uppdrag att vara ”en 

riktpunkt för undervisningen av elever med skolsvårigheter är, att dessa elever så långt som 

möjligt bör gå i den vanliga klassen” (Groth, 2007, Maltén, 1985 s.13)’ 

1976 presenterades den så kallade SIA-utredningen (SOU:1974:53), Skolans inre arbete, som 

fastslog skolans inriktning mot att utforma ”en skola för alla”. För specialpedagogiken 

innebar det ett definitivt diskursskifte, från en defekt- och anpassningsinriktad diskurs, där 

verksamheten uppdrogs att se elevens hela sociala situation (Groth, 2007). Kort därpå, under 

80-talet, kom specialpedagogisk verksamhet att upphöra med att organisera mindre 

specialklasser i undervisningen då speciallärarens nya roll innebar att ingå i arbetslagat, 

fungera som samordnare, rådgivare och resursperson i specialpedagogiska frågor. De mindre 
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klassena, klinikerna för en tynande tillvaro. Groth menar att Lgr 80 är tydlig i sitt uttryck där 

barn med särskilda behov är hela skolans ansvar innebär ett avgörande skifte i 

specialpedagogikens verksamhet (Groth, 2007). Från den defekt- och anpassningsinriktade 

diskursen orienterar sig specialpedagogiken, på olika uppdrag, till att arbeta förebyggande 

med hela elevens hela situation i blickfånget och söka lösningar, förklaringar att motverka de 

svårigheter som uppstår. För specialpedagogiken innebär det ett paradigmskifte. Vi ser att 

speciallärarens roll under 1900-talet stått under förändring från hjälpskollärare via kliniklärare 

till att verka som förändringsagent (Groth, 2007).  

På många håll inom dagens skola innebär det att specialpedagogisk verksamhet en fråga som 

är med hänsyn taget till skolans resurser. Stödet bör utformas så att eleven i behov av stöd kan 

få det inom klassens ramar. Groth (2007) noterar att specialpedagogiken, inte sällan, tas i 

tjänst på så sätt att den t.o.m. redan vid skolstarten hjälper till att sortera ut individer som ses 

vara i behov av särskilt stöd. I detta syfte arbetar skolan med begreppen ”integrering, 

segregering och inkludering”, begrepp som denna studie inte behandlar men i översikten 

konstaterar jag i enlighet med Groths forskning (Groth, 2007) att skolan mot dessa 

överväganden fortfarande, har eller har återinfört, särskilda undervisningsgrupper. Orsaken 

ses vara att eleverna är för avvikande för att ingå i vanliga klasser och av den anledningen bör 

tillhöra speciella klasser eller skolor. Som jag tog upp i inledningen återfinns dessa 

grupperingar i skolan under olika namn och ses som en separerad del av skolan, inte 

segregerad! Det övergripande specialpedagogiska uppdraget under senaste 30-40 åren har 

varit att medverka för ett integrerande av elever som ansågs behöva specialhjälp och stöd 

och/eller de elever som ansågs orsaka problem för lärarens planerade undervisning och som 

”störande element” segregerades från klassens undervisning till olika grupper, kliniker (Groth, 

2007) står återigen inför uppgiften att förnya innehållet i de metoder och tillvägagångssätt för 

att aktivt medverka att utforma ”en skola för alla”. En av flera inverkande faktorer att hantera 

frågan består av den kraftigt ökande diagnostiseringen i barn av behov av stöd (Vernersson, 

2002). Den har inneburit att specialpedagogens roll måste omorienteras från undervisande till 

mer av karaktären utredande och rådgivande uppgifter. Det senare är att förstås mot 

specialpedagogernas examensförordning, SFS 2007:638, där Persson (2001) fastslår att 

specialpedagogen undervisande uppgifter alltmer lämnar utrymme åt handledande och 

rådgivande uppgifter och verka för att utveckla undervisningen mot förståelse och integration 

snarare än att verka för särskiljande i undervisningen (Vernersson, 1995). 

 

4:4 Specialpedagogik sett med det systemteoretiska perspektivet 

Systemteori har sin historiska anknytning till gestaltpsykologin som syftar till att söka 

förstålse och sammanhang för själslivet i helhetssammanhang där människan i sin strävan att 

passa in i ett totalt åsiktsystem gör de anpassningar och förändrar som krävs av sina egna 

attityder till en företeelse i sådant förhållande (Lundsbye & Sandell, 2000). Den bärande 

grundtanken framträder då helheten betraktas som mer än summan av delarna och därmed kan 

inte en dels komplexitet reduceras och studeras för sig. Givet att specialpedagogens arbete 

innehåller flertalet variablar som styr innehållet och kan förändra förutsättningarna bygger 

denna studie på den generella systemteorins bärande delar om att alla delarna i systemet 

påverkar och påverkas ömsesidigt av varandra och av strukturen som helhet. Ett system 
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strävar efter balans, jämvikt och där finner specialpedagogens uppdragsbeskrivning som 

viktigt del för att upprätthålla balansen med sin kompetens och förmåga att verka på olika 

nivåer inom systemet för att stötta, förklara och ge förståelse inom systemet (Öquist, 2008).  

Ett system är också i ständig rörelse och förändring genom den dialektiska processen inom 

systemet och genom interaktion med andra system (Lundsbye & Sandell, 2000). Det är därför 

nödvändigt att studera strukturen och dess aktörer i rörelse. Här har specialedagogen 

uppdraget att observera nuet i en process. För att förstå och förklara förändringen i processen 

är det nödvändigt att bidra med förändringens innehåll i ett historiskt perspektiv över längre 

eller kortare tid. Specialpedagogen kan sägas inneha just den rollen och kunskap och 

kompetens att se, analysera och förklara sådan förändring just genom sin position i systemet. 

Lundsbye & Sandell (2000) beskriver även det systemteoretiska perspektivet hieratiska 

strukturer där det inom systemet finns subsystem som ingår i ett övergripande system. För 

specialpedagogen är det olika arenor inom systemet där hon verkar. Det kan vara lärarnas 

arbetslag, skolans elevvårdade instans, uppdrag mot särskild grupp inom system för gruppens 

särskilda behov etc. Mellan dessa system, olika subsystem och övergripande system finns 

gränser som definierar vem som är en del i systemet och hur. Dessa gränser har till uppgift att 

dels skydda systemets skillnader och olika funktioner. I skolan har specialpedagogen ofta 

rollen och uppdraget givet från de styrdokument som omgärdar verksamheten att analysera, 

tolka, förklara och utbilda systemets aktörer för att upprätthålla balans. Specialpedagogen 

befinner sig ofta i ett relationellt förhållande till objektet och inom systemteoretiska processen 

är denna process ofta dialektisk med orsaksamband nödvändiga att observera och förstå för att 

förklara förändringsbehovet i en miljö, för en individ i systemet. Lundsbye & Sandell 

förklarar detta väl med: 

”Man kan inte förstå ett barns utveckling genom att enbart studera barnet, 

som om det befann sig i ett vakuum, eller genom att noggrant analysera de 

stimuli som framkallar dess responser. Barnet utvecklas i ett ständigt 

samspel med sin omgivning, där barnet >>uppfostrar<< sina föräldrar lika 

mycket som föräldrarna uppfostrar barnet” (Lundsbye & Sandell, 2000 s. 

60) 

      5 Metod 
 

För att få svar på hur specialpedagogerna uppfattar sitt uppdrag kontrasterat dels mot 

examensförordningen, dels mot de styrdokument som uppdraget omgärdas av och slutligen 

dels mot den arbetsbeskrivning arbetsgivaren ger jämte de ramar specialpedagogen har att 

verka i har jag genomfört intervjuer med specialpedagoger från olika grundskolor.  

Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning där jag lyssnat på och utgått från 

specialpedagogernas uppfattning hur de uppfattar möjligheterna att utföra sitt uppdrag mot de 

styrdokument, rådande vetenskapliga och politiska uppfattningar och den organisation där 

deras kompetens och kunskap efterfrågas. Styrkan i en kvalitativ undersökning finns i att den 

som  ger möjligheten att få fram information att ge en bild av en total situation. Att söka 

specialpedagogernas egen uppfattning utgår från fenomenologisk metod där 
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specialpedagogernas egen upplevelse och erfarenhet av de frågor som ställs utgör studiens 

bas. Med de åtta intervjuerna jag gjort får jag fram en helhetsbild av hur intervjupersonerna 

ser på sitt uppdrag. Den kvalitativa undersökningsmetoden ger möjligheter att ställa 

kompletterande följdfrågor som passar studiens syfte då jag undersöker och vill visa hur 

intervjupersonerna själva ser och analyserar sina möjligheter att utföra sitt uppdrag (Kvale, 

1997). I motsatts till kvantitativ undersökningsmetod där målet är att försöka påvisa orsak och 

ge förklaringar (kausalitet) till det studerade så är den kvalitativa metoden (hermeneutik) 

bättre avpassad att undersöka hur olika typers företeelser ger olika förutsättningar – skillnader 

– för intervjupersonernas uppdrag som specialpedagoger (Holme & Solvang, 1997). Den 

konsekvens kvalitativ metod ger, och som är att föredra för denna studie, är en fördjupning 

kring studiens syfte och frågeställningar som nås med personliga intervjuer och ger bättre svar 

på hur intervjupersonerna upplever och uppfattar sitt uppdrag. En kvantitativ undersökning 

hade givit studien ett bredare urval men begränsat möjligheterna till fördjupning som jag når 

med möjligheterna att ställa följdfrågor. 

 

5:1 Val av metod och urval 

Datainsamlingen till denna studie har skett via intervjuer av åtta olika yrkesverksamma 

specialpedagoger inom Stockholms läns grundskolor, f-9. Därigenom finns förutsättning att 

studera specialpedagogernas situation från ett hermeneutiskt perspektiv mot den förförståelse 

för uppdraget som angetts och då studiens syfte är att undersöka hur specialpedagoger 

uppfattar och beskriver sitt uppdrag mot densamma. Därmed anser jag att denna studie 

förenar sig med de kvalitativa igenkänningstecken som Alvesson & Sköldberg (2008) 

redovisar då den, i sitt undersökande del, utgår från den empiri de intervjuade 

specialpedagogerna bidrar med. I den kvalitativa forskning bör objektet studeras i sin miljö 

och där forskaren försöker förstå alternativt att tolka den information som ges (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). I sitt hermeneutiska anslag fokuserar studien på att studera 

specialpedagogen i det hieratiska system vi finner dess funktion och kompetens och där dess 

tjänster avpassas mot de verksamheter och funktioner som skall upprätthållas för att helheten 

skal fungera (Öquist, 2008).  

 

5:1 Procedur 

I studien finns mitt fokus mot specialpedagogens arbete och yrkesutövning från hennes 

perspektiv och upplevelse. Detta kontrasteras mot de styrdokument som delvis omgärdar 

uppdraget och uppdragets innehåll. Då jag valt att med intervjuer undersöka dessa 

förhållanden anser jag att studien är förankrad i hermeneutisk forskartradition då jag gavs 

möjlighet att notera de subjektiva nyanser som framträder i specialpedagogens vardag. Jag 

låter specialpedagogen tolka och förstå sin egen situation i en kvalitativ intervjustudie och 

därmed förenar sig studien med det hermeneutiska perspektivet. Mitt val ses som en 

förutsättning att få ta del av specialpedagogens egna tankar och synpunkter kring sitt sätt att 

tänka och arbeta i relation till mitt syfte och mina frågeställningar. En fördel med den 

kvalitativa metoden innebär att det ger forskaren möjlighet att på djupet studera sitt ämne och 

få med olika undersökningsvariabler – intervjupersoner – men det innebära även att studien 

bär nackdelen av att inte kunna göra generaliseringar (Kvale, 1997). En kvalitativ intervju 
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undersökning har i sitt omfång en låg grad av standardisering då intervjupersonerna ges stora 

möjligheter att svara med egna ord och tankar (Patel & Davidson, 2003).   

I mitt förarbete till intervjuerna hade jag läst in mig på ämnet genom litteratur och forskning 

som finns tillgänglig. Det är en viktig del av studien att den vilar på förståelse för ämnet som 

har beprövad vetenskaplig grund och förankring. Då jag har ett en nära förhållande, som jag 

nämner inledningsvis, till studien är det också viktigt att den inte i stor grad bygger på mina 

egna antaganden. Jag har medvetandegjorts att det finns risk att egna tankar och 

ställningstaganden kan komma att påverka det kritiska tänkandet i den stund vi inte är insatta 

och pålästa i det ämne som skall studeras (Thomsson, 2003). Mina frågor är formulerade och 

strukturerade i förväg. Dessa ställdes i en bestämd ordning. Detta förfarande fungerade väl 

även om vi kom in på andra frågor, vilket kunde vara nödvändigt, då intervjupersonen 

behövde redogöra för olika sidor av sitt arbete och som var möjlig att uttolka från 

frågeställningen. Detta förfarande medförde i några fall att intervjupersonen kom att omfamna 

frågor vi inte kommit in på. Mina intervjufrågor har utgått från mitt syfte och de 

frågeställningar jag formulerat för studien för att få fram en tydlig bild av 

specialpedagogernas upplevda arbetssituation.  

Stoffet för undersökningen samlades in genom förbokade intervjuer med informanterna. Vid 

varje tillfälle har vi suttit enskilt på intervjupersonernas arbetsplats. Intervjuerna har skett 

under elevfri tid på arbetsplatsen och på plats som intervjupersonerna själva valt. Denna 

ordning tillkom främst av praktiska och tidsmässiga skäl då intervjupersonerna överlag befann 

sig i en hektisk period av arbetsåret. I någon mån har det medfört att jag fått ge avkall på 

möjligheter att optimera plats och miljö för intervjuerna vilket anses påverka intervjun 

positivt och i större grad får intervjupersonerna att känna sig avslappnade och bekväma 

(Thomsson, 2002). Intervjuerna upptogs på band och intervjupersonerna informerades 

samtidigt om att endast jag skulle lyssna på inspelningen. Intervjun transkriberades omgående 

varpå inspelningen raderades från bandspelaren. I de fall informanten önskade har jag skickat 

en kopia på transkriberingen. Detta skedde i tre fall varav i ett ville intervjupersonen använda 

utskriften för egna studier. Alla åtta personer i mitt intervjuunderlag spelades in på band, 

ingen avstod. Utöver tillsändandet av transkribering i tre fall finns ingen återkoppling till 

intervjupersonerna därför är resultatet helt baserat på intervju med åtta olika personer som fått 

svara på samma frågor i samma ordning. För att få tydlighet i vilket specialpedagogiskt 

perspektiv intervjupersonerna ser att de i huvudsak bedriver sitt arbete ställdes fyra frågor i 

detta syfte, för att särskilt påpeka det relationella eller kategoriska specialpedagogiska 

perspektivet. Dessa frågor redovisas i egen grupp.  

 

5:2 Bearbetning och analys 
Under intervjuerna hade informanterna möjlighet att svara fritt på mina frågor. Det medgav i 

några fall även resonemang något utanför frågeställningen i intervjupersonens vilja att 

tydliggöra och exemplifiera sina svar. Efter intervjuerna har jag transkriberat varje intervju för 

sig utan egna tolkningar. I min bearbetning har jag summerat utskrifterna och grupperat 

svaren i områden som varit adekvata för mitt syfte och frågeställningar. På så sätt är resultatet 
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en sammanfattning av intervjuerna. Mitt resultat är analyserat mot de teorier och 

styrdokument studien redovisat. Detta för att kunna redovisa en djupare förståelse för 

specialpedagogernas upplevda uppdrag och arbete. I min analys har jag valt att lyfta fram de 

delar av resultatet som jag funnit mest relevanta mot valda teorier och styrdokument. Det är 

således en avgränsning. 

            

     6 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2011) tar upp fyra kategorier att beakta vid 

humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning: 

Informationskravet: medverkande i denna studie har fått brev som förklarar syftet med denna 

studie. 

Samtyckekravet: de medverkande samtycker i det att de ställer upp och svarar på 

intervjufrågorna som studien ställer 

Konfidentialitetskravet: alla personer som svarar på studiens frågor är anonyma och de antyds 

ingenstans var de arbetar eller vilka de är. 

Nyttjandekravet: insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 

 

I det brev där de medverkande inbjuds att medverka underrättas samtliga om att medverkan är 

frivillig och att de kan avbryta densamma. Det kan inte heller i studien framkomma vilka de 

medverkande är, var de arbetar. De insamlade uppgifterna har därför avkodas i sin 

presentation och har alla samma värde för denna studie. 

 

6:1 Validitet och reliabilitet 
Validiteten har jag sökt fastslå tillsammans med min handledare, som är väl insatt i mitt 

undersökningsområde, med granskning av mitt intervjuunderlag. Jag har även utfört 

testintervjuer med arbetskamrater för att förfina mitt material innan intervjuerna genomfördes. 

Reliabiliteten, tillförlitligheten, kan bedömas då man upprepar mätningen och då skall 

resultaten överensstämma (Wallén, 1996). I den undersökning jag genomfört är det troligt att 

respondenterna inte skulle svara likadant alternativt modifierat sina svar pga. egen reflektion, 

inlärning eller annan påverkan från det första intervjutillfället. Min egen bakgrund från skolan 

innebär att jag genomfört intervjuerna och tolkat svaren utifrån den kunskap jag har från 

skolan värld, ett faktum som en extern intervjuare utan min erfarenhet från skolan skulle 

sakna. Jag menar ändå att undersökningen genomförts med reliabilitet då respondenternas 

svar finns i ljudupptagningar med vilka jag kunnat lyssna och förvissa mig om lämnade svar 

på frågorna. För att ytterligare befästa undersökningens validitet har jag vinnlagt mig om att 

förhålla mig objektiv till det stoff undersökningen samlat in. Det är min uppfattning att jag 

kunnat använda stoffet på så sätt att de svar jag sökt i undersökningen har kunnat redovisa och 

därför anser jag att det säkerställer validiteten.  
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     7 Resultat  
 

Resultatet av mina intervjuer med specialpedagogerna är en sammanställning av svaren på 

mina intervjufrågor. Frågorna redovisas i sex grupper för att tydligare se svar och de tankar 

kring sitt arbete som specialpedagogerna givit. Jag har vidare valt att välja ut citat från 

enskilda intervjupersoner som jag bedömt relevanta och intressanta för min studie. De svar 

som återges i resultatdelen skall ses som specialpedagogernas egna tankar och upplevelser 

och är därför inte att betrakta som generella uppfattningar på specialpedagogernas syn på sitt 

arbete och uppdrag. Således är svaren subjektiva uppfattningar och tankar på intervjufrågorna 

som intervjupersonerna fritt kunnat tolka olika vilket därför också påverkar studien. I 

resultaten framkommer hänvisningar och förklaringar från informanterna som jag kort 

försöker förklara ursprung och ev. skillnader och likheter kring. Främst gäller det benämning 

av subsystem i ett systemteoretiskt perspektiv som specialpedagogerna arbetar med.  

Med hänsyn till forskningsetiska rådets principer om konfidentialitetskravet så benämns inte 

någon av intervjupersonerna vid något namn (Vetenskapsrådet, 2011).  

7:1 Specialpedagogernas yrkesbakgrund 
Intervjugruppen om åtta specialpedagoger består av sju kvinnor och en man. Personernas 

åldrar är 53, 53, 56, 57, 57, 60, 67 och 67. Fyra av personerna har sin pedagogiska grund som 

förskolelärare, tre har grundutbildning som grundskollärare och en sin grund i 60-talets skola 

med statligt huvudmannaskap för skolan. Den senare deltog i ett projekt med engelsk förlaga 

som i Sverige kom att kallas ”mammigmamma”. Det var ett kortvarigt projekt som syftade till 

att få in fler vuxna i skolan och uppdraget beskrevs som en förening av skolvärdinna och 

elevassistent. Via s.k. SUL utbildning, Särskild Utbildning till Lågstadielärare, på 80-talet 

examinerades personen till lärare. 

En person har tidig erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och barn i behov av särskilt stöd. 

Vid det tillfället kom personen att arbeta i nära relation med Birgitta Kimber som kom att 

inspirera till utbildning som specialpedagog.   

Samtliga intervjupersoner är anställda inom den kommunala grundskolan. Två av dem arbetar 

idag på konsultbasis då de pensionerats från sina tjänster. De två senare uttalar glädjen och 

lusten att trots pension få arbeta och delge sitt kunnande och kompetens. ”Det är synd att inte 

använda allt kunnande jag samlat på mig under åren. Jag har aldrig varit bättre specialpedagog 

än jag är nu” uppger en av 67-åringarna.  

En person har återvänt till skolan efter 15 års arbete i privat företag som tillhandahöll 

kompensatoriska verktyg för döva och blinda och utbildning kring dessa. Det var främst 

utbildning personen organiserade och utförde. Samtliga personer i denna undersökning har 

läst specialpedagogprogrammet, 60 hp och fem har läst särskild handledarutbildning, två Tal 

språk och kommunikation som tillägg i utbildningen. Intervjugruppens erfarenhet som lärare 

är från arton till fyrtio år i yrket. Som specialpedagoger har gruppen arbetat mellan fem och 

tjugo år.  
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7:2 Specialpedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter och uppdrag. 

Av gruppen åtta personer svarar sju att de utför specialundervisning i varierande grad. Den 

åttonde utför främst utbildning/fortbildning av kompensatoriska hjälpmedel till elever, 

skolpersonal och föräldrar. Den varierande graden av undervisning för de övriga omfattar från 

35 % av tjänsten till 1050min/v av arbetstiden. Den senare brukar räknas som hela 

lärartjänsten. Ingen av specialpedagogerna kan uppge någon formell arbetsbeskrivning för sitt 

uppdrag. I huvudsak är uppdraget och innehållet en lokal förhandling givet av de behov och 

tjänster respektive skolenhet efterfrågar. I ett fall finns en överenskommelse om 50 % 

undervisning och 50 % övrigt specialpedagogiskt arbete men fungerar endast 

undantagsmässigt.  

Jag undervisar nog i snitt 1000 minuter per vecka och får göra allt annat sedan. Det blir 

jättemycket tid, det är ett dilemma, en del kan jag kompa ut men oftast inte, 

 berättar en av specialpedagogerna.  

En annan pedagog berättar;  

Eftersom jag efterträdde en tidigare specialpedagog som arbetat mycket med undervisning 

fanns en förväntan från kollegor och ledning att jag skulle verka som speciallärare i samma 

utsträckning och då försvann nästan hela min arbetstid. Nu har vi enats om att 35 % av min 

arbetstid går till undervisning och resterande till andra specialpedagogiska uppdrag, 

handledning, samtal, möten och eget arbete. Det är en bra lösning och jag känner mig ganska 

fri i yrkesrollen och inte alls särskild styrd.  

Handledning är en arbetsuppgift för tre av de åtta i gruppen och då i mening direkt 

handledning mot kollegor och ledning som relateras till undervisningssituationer. 

 Handledande funktioner har samtliga svarat på och refererar till olika sammanhang där de 

ingår, EHG, (elevhälsogrupp) EHT, (elevhälsoteam) EHM, (elevhälsomöten) medverkan i 

utformande av åtgärder och program kring elever, i s.k. överlämnandemöten från extern 

utredningsenhet i närvaro av elev, föräldrar och mentorer. Alla specialpedagoger uttrycker att 

denna del av uppdraget är angeläget och hjälper dem att få överblick av behovet av olika 

insatser på skolan. Det ger möjlighet att på ett tidigt stadium få ge rätt kunnande och 

information så att hjälpen når rätt på rätt ställe. Det är viktigt för att spara tid men även för att 

avlasta specialpedagogen.  

Fem av personerna påtalar att de anser det vara viktigt att kunna fungera utan att behöva ingå i 

lärarnas arbetslag. Erfarenheten berättar att de alltför ofta får en otydlig roll som 

specialpedagog och deltar som personell resurs i arbetslaget och får rycka in när det fattas 

personal vid sjukdom, utflykter etc. Två av intervjugruppens medlemmar är ledare för 

arbetslaget på sin skola. Det har skett medvetet med hänvisning till: 

 Våra samtal kring elever blir ju närmare då jag känner situationen och de frågor som 

arbetslaget vill lyfta till EHT blir väl beredda. Samtidigt innebär det att jag ger arbetslaget en 
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del handledning i min roll som specialpedagog och det är uppskattat, vi har ett bra klimat att 

ventilera frågor i och jag har inte uppfattat att någon tycker det är jobbigt.  

Samtliga informanter deltar i, utför och analyserar utredning i anslutning till uppdraget. Det 

kan vara screeningar och diagnostisering av olika förmågor för kunskapsinhämtning av typen 

DLS, ITPA m.fl. Deltagande i samtal på olika nivåer uppger alla personer vara ofta 

förekommande och en viktig uppgift i uppdraget. Observationer i klassrum ingår för de tre 

specialpedagoger som även har handledning direkt till kollegor angående hela 

undervisningssituationen för elever med behov och i utredning av dessa.  

 

7:3 Vilka faktorer som påverkar uppdraget som specialpedagog 
På dessa frågor framträder tre olika faktorer, hierarkisk styrning, enhetens ekonomi och 

elevers olika behov av hjälp och stöd i skolsituationer som de kan identifieras utifrån 

styrdokument. Det senare är ofta ett resultat som framträder från det arbete 

specialpedagogerna deltar i och utför. Här nämns de möten och sammankomster kring elever 

med behov, utredningar, tester, screeningar och utifrån utvärderingar som görs mot de insatser 

och åtgärder specialpedagogen deltar i kring elever med behov. Frågan om ekonomi och 

styrdokumentens inverkan ger olika effekter som inverkar i uppdraget: 

Ekonomin påverkar jättemycket, hur mycket pengar vi får till skolan. Just nu har vi pengar 

via ett projekt som möjliggjort att anställa en specialpedagog till som bl.a. syftar till att 

observera lärare och handleda dem. Men, naturligtvis är det styrdokumenten som styr. 

Resultaten, godkänd eller inte godkänd måluppfyllelse, det är ju påverkat av styrdokumenten. 

Det här är ett dilemma för mig som specialpedagog, mitt arbete blir ju till stor del 

undervisning för att det finns krav på måluppfyllese samtidigt vet jag att jag måste möta 

eleven där de är, vi måste individualisera undervisningen och det är något man måste göra 

för att nå målen. 

Lokala politiska skolutvecklingsplaner har inverkan. Särskilda satsningar i olika ämnen är en 

fråga som angår den specialpedagogiska verksamheten på olika skolor. Det förändrar arbetets 

inriktning mot de mål som fastställts men tillför även verksamheten resurser för att nå mål. 

Dessa upplevs som periodiska och har liten långsiktigt effekt och inverkan för 

specialpedagogens uppdrag. 

Hierarkisk styrningsfaktor, rektor, handlar i flertalet av exemplen om lång- och kortsiktigt 

strukturering och planering av den specialpedagogiska verksamheten. Här uppger majoriteten 

av intervjupersonerna att de känner stort förtroende från sin ledning kring dessa frågor och 

deras medverkan i detta arbete är i huvudsak av handledande karaktär.   
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7:4 Vilka delar av uppdraget lyfter specialpedagogen som de centrala, 

tongivande. Vilka förändringar specialpedagogen vill se i sitt uppdrag. 
Handledning, är den fråga samtliga intervjupersoner nämner först. Fem av de åtta, tillfrågade, 

anser handledning till kollegor vara den främsta och mest intressanta uppgiften. Tre av de 

övriga tycker att handledandet av elever i en nära relation är mest givande och intressant. En 

intervjuperson berättar: 
Arbetet med elever var alltid ett lyft. Där fick man omedelbar respons och uppskattning från 

både elever och lärare. Även föräldrar, en utmaning för mig var alltid att kunna ta hand om 

och möta föräldrar som är nog så besvärliga som deras barn kan vara. Bygga upp en relation 

och förtroende för skolan[…] Det har hänt att jag har gått in och tagit över kontakter som jag 

sett inte fungerar eller riskerar att haverera och förstöra fortsatt arbete med föräldrar. 

En annan specialpedagog utrycker det så här: 

Jag tycker det är spännande att handleda. När man jobbat länge i skolan är det inte längre 

svårt att se saker i klassrummet när man går in som observatör, jag börjar ofta 

handledningen så. Det är saker man inte själv ser när man står mitt i det. […] Vi är ju 

skyldiga att anpassa miljön men är det 30 elever i en klass och en lärare är det ibland svårt. 

Det finns inte oändliga möjligheter av anpassning att göra, även om man kan göra väldigt 

mycket bra anpassning som faktiskt kan nå fler än en elev och komma tillgodo för andra. Så 

vårt fokus brukar vara att nå många elever med anpassningar vi kan göra, hellre än att var 

och en skall ha sin anpassning. 

Flera specialpedagoger pekar på frågor som tar upp ny forskning, viljan att prova nya rön och 

metoder i arbetet t.ex. att förankra användandet av IT-teknik i skolan med aktiva lärprogram 

för eleverna. På flera arbetsplatser pågår projekt kring olika metoder som syftar till att höja 

måluppfyllelsen på sikt, språkutveckling, matematiksatsningar, skriva till läsning genom 

Tragetonmetoden o.s.v. En specialpedagog formulerar sig så här angående att införa och 

överföra nytt till eleverna: 

Det jag vill, är att få ut mina kunskaper så att de finns på skolorna för det är där de gör mest 

nytta. Det hjälper inte mycket om jag kommer och jobbar någon timme med en elev om det 

sedan inte finns kunskap och stöttning i klassrummet och på skolan Därför är 

fortbildningen/handledningen för lärarna en viktig del för framgång i mitt arbete.  

Få av de tillfrågade svarar att det är få saker i arbetets innehåll, som man anser angeläget, som man 

tvingats välja bort av någon orsak. Det som nämns är återigen, är större utrymme för handledning. Det 

viktar specialpedagogen högt och ser gärna mer tid och utrymmer för uppdraget i sitt arbete. Här 

nämner man tid som främsta orsak till att det inte får ta större plats i arbetet. Av de uppgifter man valt 

bort eller vill välja bort så råder enighet om att slippa vikariera i arbetslaget följt av att arbeta som 

speciallärare. Att få tid till och kunna förkovra sig i arbete med kompensatoriska hjälpmedel, även 

olika IT -plattformar upplevs som en medveten eftersatt del av arbetat hos flertalet. Återigen brist på 

tid uppges men även brist på kunnande och kompetens på området försvårar. 

På frågan om behovet av förändring inom arbetet/uppdraget tycker fyra av de tillfrågade att ett lokalt 

forum där specialpedagoger som arbetar för samma huvudman kunde innebära en förbättring för dem. 
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Ofta är man ensam specialpedagog på mindre enheter och kommer sällan i kontakt med andra. En 

intervjuperson säger: 

Vårt jobb är ju att vara spindeln i nätet för våra barn. Jag vill jobba mer övergripande och ha 

kontakten med mina specialpedagogkollegor, jobba mer med skolutveckling, närmare 

arbetsledningen. 

En specialpedagog svarar att det finns nackdelar med rådande diskurser inom specialpedagogiken och 

vill se förändringar: 

Det kan ibland kännas som att man är snar att vända sig till förklaringar av svårigheter som man 

förväntas komma fram till om man skickar en individ på utredning mot något man misstänker är orsak 

till svårigheter. Min erfarenhet säger att det finns mycket på plats som kan omprövas innan ett sådant 

beslut behöver tas. […] Det finns lösningar, anpassningar att göra för individ, grupp som man kanske 

missar när man utreder individen i alltför stor utsträckning. Vi har stor kompetens och kunnande idag 

som vi kan använda mer. Vi kan använda den kunskapen till att diskutera elever utan att utgå från 

diagnoser som sorterar elever på fel sätt och kanske hindrar oss att se en bra lösning/anpassning. Om 

frågan ställs av föräldrar så är det en annan sak, då skall vi bistå med underlag för utredning. 

 

7:5 Hur specialpedagogen uppfattar att deras arbete värderas och 

utvärderas, av vem och hur 
Denna fråga ger två tydliga svar. Dels finns en professionell plattform där närmaste chefer via 

samtal rent formellt utvärderar den specialpedagogiska verksamheten och då även införlivar 

de uppdrag och olika grupper man medverkat i. Insatserna för de olika uppdrag 

specialpedagogen deltagit i, olika elevvårdande instanser, arbetslagets arbete, som motor i 

specialpedagogisk verksamhet på skolenheten analyseras och kommuniceras genom rektor. 

De förändringar som kan och bör ske görs inom de ramar verksamheten tillåter. 

Den andra delen som man svarat på och i ord klär som viktigare är i arbetet med eleverna. 

Den upplevda framgången och framsteg för eleverna är en källa till glädje i arbetet men det 

ges tillfälle att via analyser och utvärderingar av insatser, genom åtgärdsprogram som 

upprättats, att professionellt studera resultatet av utfört arbete. Ökad måluppfyllelse, lyckade 

anpassningar av studiesituationen, nöjda föräldrar och elever är kvitto på bra utfört arbete.  

Några svarar även att spontan feedback från kollegor förekommer i olika ärenden. Dessa är 

viktiga för det löpande arbetet och är en signal på att arbetsklimatet är bra och tillåtande även 

om feedbacken är av negativ art. Det ger möjlighet till eftertanke. 

En intervjuperson sammanfattar frågan så här: 

De två senaste årens diskussioner i arbetslaget och med min chef har lett fram till 

förändringar som vi nu vet hur vi vill göra. Det är nog ofta en lång process, där många är 

inblandade på olika nivåer, hänsyn som måste tas men nu känns det bra med våra nya tankar 

om specialpedagogernas roll och arbete. Arbetslagets synpunkter är viktiga, hur vi kan 

förbättra och göra arbetet effektivare är viktigt för mig. Att jag sedan känner stort förtroende 

från arbetsgivaren är viktigt då vi kan få okay att genomföra våra förslag. Kanske det 
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viktigaste är ändå elevernas framsteg när jag fått jobba med dem och kunnat hjälpa dem nå 

kunskapsmål, när de fått självkänsla och självförtroende. Det är beviset för mig att jag gjort 

ett bra jobb och att jag behövs. Nu är ju även Skollagen ett tydligt redskap att ge oss det 

utrymme vi behöver för att nå framgång i arbetet. 

7:6 Utifrån vilka behov och vilket specialpedagogiskt perspektiv upplever 

specialpedagogerna att deras kompetens används och var de möter störst 

behov av sin kompetens 
Sex av åtta intervjupersoner beskriver att deras kompetens används på flera olika sätt. En av 

specialpedagogerna arbetar uteslutande med utbildning av kompensatoriska hjälpmedel, 

ansvarar för kommunens s.k. Datatek. Där förekommer ibland, men ett fåtal, konsultationer 

kring problematik som handlar om elevers läs- och skrivsvårigheter. Den åttonde 

intervjupersonen är idag pensionär och arbetar på konsultbasis. Uppgifterna idag gäller stöd 

och träning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Gemensamt för de sex andra personerna i 

undersökningen är att man sitter i skolans specialpedagogiska olika utskott och tillför 

kunnande och kompetens kring problematik, frågeställningar och handledning mot olika 

undervisningssituationer där skolans personal, elever och föräldrar möts. Vidare sköter man 

om en del extern kontakt, som ”brobryggare”, mellan utredande enheter av barn med särskilda 

behov. Vanligen är det s.k. överlämningar från logoped, psykologer m.fl. som skolan valt att 

konsultera. Specialpedagogens roll blir då ofta att analysera situationen och medverka till 

anpassningar av studiemiljö, grupp- och/eller individanpassning. Alla intervjupersonerna 

anser att de arbetar med långsiktiga och strukturella uppdrag mestadels av den tid som tas i 

anspråk. Även då man arbetar enskilt eller i grupp med elever har de föregåtts av analys av 

problematiken, utarbetande av åtgärdsprogram där specialpedagogens kompetens efterfrågas 

på någon nivå men är väl planerad. En röst beskriver frågan så här: 

Min kompetens används mycket och ofta vid olika utredningar, screeningar, steg för steg 

uppåt i trappan. Sedan har det jag kallar ”tut-tut, tut-tut” tagit plats och kallat på min 

kompetens men det har jag försökt begränsa. ”Tut-tut” har ju ändå det goda med sig att ett 

problem kan upptäckas för att sedan bearbetas på ett bättre och långsiktigare sätt i 

klassrummet. Ibland kan man behöva ta en temporär lösning och då tycker jag de snabba 

insatserna ändå varit bra att kunna ta till under en kortare period för att sedan t.ex. screena 

vidare. 

Majoriteten av speciallärarna i undersökningen hänvisar till att de får sina uppdrag i allmänhet 

genom de olika samarbetsplattformar skolan förfogar över och där specialpedagogen har sin 

plats. Elevvårdsteamen, elevvårdgruppen, elevvårdsmöten och arbetslagen är sådana kanaler 

där specialpedagogens kompetens efterfrågas i olika uppdrag. Dessa instanser har då kontakt 

med andra som ger de olika grupperna underlag, utredningar, frågeställningar mm, De är 

såväl externa instanser utanför skolan som interna kontakter mot elever, föräldrar och 

mentorer. Ganska ofta är specialpedagogen själv den person som sköter kontakterna i olika 

led. Dessa träffar sker ofta regelmässig från någon gång per vecka till ett par träffar per termin 

beroende kontakten och uppdraget.  
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Ytterligare kontakter skapas informellt till en början för att utvecklas formellt och då berättar 

man att det handlar om lärare som upplever att de har problem i sin undervisning. 

Specialpedagogen vill då i allmänhet inleda handledning för att få överblick över situationen 

läraren beskriver. Det man ofta ser, berättar man, är att problemen kan vara mer komplexa 

och svårtydda än läraren först insett och andra åtgärder som syftar att ändra i 

undervisningsmiljön kan vara en bättre lösning än att ändra på person.  

Intervjupersonerna menade samstämmigt att det största behovet av deras kompetens återfinns 

hos ledning och lärarlag. Man menar att lärare behöver pedagogiska och metodiska verktyg 

för att lyckas med sina uppdrag och genom sin position kan specialpedagogen överblicka 

situationen och hjälpa till med kunskap och kompetens. Utan att gradera behovet är 

samarbetet med skolans ledning också viktigt. Här tar specialpedagogen upp frågor i syften att 

långsiktigt organisera den specialpedagogiska verksamheten och ger förslag på hur enhetens 

resurser kan användas. De beslut som ledning fattar är avgörande för framgången i 

specialpedagogens arbete, menar man. En intervjuperson uttrycker det så här: 

Det har många gånger varit lägen där rektorerna behöver mitt kunnande för att fatta rätta 

beslut Men, mycket har ju handlat om att slå sig in hos lärarna och plantera 

specialpedagogiska frön för framtiden, att få dem att förstå att detta är viktigt. Det fanns 

perioder då jag tyckte att jag inte nådde ända fram och det är bara att beklaga. Det har i och 

för sig ofta berott på lärarnas arbetsbörda, det kan jag se och förstå. Fast, återigen, kan jag 

se att den specialpedagogiska verksamheten på en skola blir så bra som en rektor tillåter den 

att bli. Har chefen god förståelse och förtroende för specialpedagogiken så skapas också 

förutsättningarna för att det skall fungera bra. Det är fatalt när det inte är på det sättet. 

En av specialpedagogerna som har stor undervisningstid i sitt uppdrag ser behovet av sin 

kompetens med en annan balans:  

Det är nog hos lärarna på skolan. När dom vet vad jag kan hjälpa till med. Många gånger 

när de planerar ett arbetsområde så är frågan, -hur skall vi tänka kring den här eleven, målet 

är det här, men hur tänker vi kring de här eleverna som har särskilda behov? Hur anpassa 

målen för de eleverna? Och, det måste ju in i tidigt skede, redan när man sitter med lpp:n. 

Innan den är färdig. Ibland blir det ju förstås brandkårsutryckningar. Dom känns inte så 

lyckade. Det är ofta svårt att nå bra resultat med dem. […] För att det skall bli riktigt bra är 

det viktigt att alla undervisande lärare har någon specialpedagogisk kompetens, alla är ju 

speciallärare, specialpedagoger i sin undervisning. Till en viss gräns inom klassrummets ram 

eftersom man måste anpassa. Man kan inte bara göra en sak som sedan alla ska hänga på, 

man måste ju ha lite bredd. Bra lösningar bygger på att lärare och mentorer tidigt upptäcker, 

har ”specialpedagogglasögon” på sig, problem så att vi tidigt kan lyfta dem. 

Alla intervjupersoner uttrycker vikten av tidiga insatser, både i tidiga skeden och i tidiga 

åldrar. Det råder stor enighet kring att övrig personal på skolan måste ha förståelse och 

kunskap kring specialpedagogiska frågor och specialpedagogens kompetens för att nå lyckade 

och hållbara resultat i arbetet med eleverna. En av respondenterna noterar att det inte alltid 

finns specialpedagogisk kompetens på skolor och då blir tappet stort samtidigt som rollerna 

blir oklara i skolans arbete kring barn i behov av särskilt stöd. 
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     8 Analys 
 

I min analys vill jag försöka lyfta fram de olika delar i min studie som bidrar till kunskap och 

djupare förståelse för hur de specialpedagoger jag mött i mina intervjuer förhåller sig till och 

ser på sitt uppdrag och arbete. Jag har valt att analysera resultaten från de olika teorier och 

begrepp jag presenterat tidigare i min studie, styrdokument, perspektiv på specialpedagogik 

och valt forskningsläge. De olika sekvenser som framträder i min analys har jag valt för att 

jag finner dem relevanta att analysera mot de teorier och begrepp jag redovisat. 

8:1 Analys utifrån styrdokument 
I resultatet ser jag att specialpedagogerna ofta återkommer i sina svar på sätt som anknyter till 

styrdokument. Ibland övergripande men ofta diskuteras de för sig. Mot uppdraget enligt 

examensförordningen i SFS (2007:638) analyseras arbetssituationen på et flertal sätt och sett 

på olika nivåer. Handledning av kollegor som man viktar högt i intervjuerna ser man att de 

kan utformas inom t.ex. det arbetslag som man tillhör. Några svar markerar tydligt att detta 

uppdrag ges enskilt och då helst till lärare som specialpedagogen inte normalt samarbetar med 

i sitt dagliga arbete. Specialpedagogerna är väl medvetna om skollagens mening som 

efterfrågar deras kompetens i strävan att utjämna de hinder och skillnader som uppdagas för 

eleven att tillgodagöra sig innehållet i undervisningen (2010:800). På denna fråga skiljer sig 

arbetets innehåll en del då några av intervjupersonerna lägger står del av sin arbetstid på 

färdighetsträning med eleverna då andra ser sig bäst kunna bidra till problemlösning från ett 

översiktsperspektiv. För de specialpedagoger som arbetar elevnära tangerar uppdraget 

speciallärarens, vilket det finns medvetenhet om. I samtliga intervjuer ges exempel på att 

specialpedagogerna deltar i skolans pedagogiska utvecklingsarbete på olika nivåer som SOU 

1999:63 förespråkar: 

Specialpedagogen förväntas – förutom att vara en kompetent pedagog – även ha beredskap 

för arbete inom en specialpedagogisk funktion med övergripande ansvar för rådgivning, stöd 

och utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med kollegor och med tydlig knytning till 

skolans ledning. Specialpedagogens yrkesuppgifter utförs på tre nivåer: individnivå, 

gruppnivå och organisationsnivå. Även disciplinmässigt har specialpedagogen ett brett 

kompetensområde; hon/han skall i pedagogiskt arbete beakta såväl medicinska förhållanden 

som psykologiska, sociala och organisatoriska. (SOU 1999:63 s 194)  

I intervjusvaren ses att specialpedagogerna regelmässigt deltar i olika sammankomster kring 

elevhälsa såväl internt som externt. En person menar att specialpedagogen är spindeln i nätet. 

Salamancadeklarationens (Svenska Unescorådet, 2/2006) centrala innehåll som berättar om 

strävan att utifrån inkluderande arbetssätt möta elevers olikheter, och söka ge utbildning på 

nivå där individens förmågor kan speglas och tillvaratas i vidare sammanhang på en 

acceptabel nivå, är givet en centraluppgift för specialpedagogens kompetensområde vilket 

både examensförordningen (SFS 2007:638) och SOU(1999:63) ger anvisningar om. 
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Intervjupersonerna bilägger denna roll men redovisar olika möjligheter att verka på sätt. Jag 

upplever att det finns dels olika uppfattningar om hur man bör och vill utföra denna del av 

uppdraget men även att det ges olika förutsättningar på enheterna för detsamma. Som hinder 

noteras uppfattningar om såväl kollegors som lednings okunskap om specialpedagogikens 

roll. En bidragande orsak till detta tillstånd ses analyserat i SOU 1999:63 där det noteras att 

avskaffandet av speciallärarutbildningen 1990 till förmån för specialpedagogexamen stött på 

problem som ger återverkningar på olika nivåer: 

Även om det i vissa avseenden skett en betydande förändring av den tidigare 

speciallärarutbildningen speglar nuvarande examensförordning och dess olika inriktningar 

såväl specialundervisningens tradition som specialpedagogikens motsägelsefulla och 

motstridiga funktioner. Denna konflikt handlar om att specialundervisningen skall, så långt 

det är möjligt, leda till att elever i behov av särskilt stöd erhåller detta i sin ordinarie 

grupp/klass. Skolans verksamhet skall med andra ord anpassas till elevens behov och 

förutsättningar. För att klara detta uppdrag måste skolan tillvarata och bygga sin verksamhet 

på att elever är olika och differentiera i undervisningen (SOU 1999:63 s. 193). 

På olika håll tolkas detta fortfarande som att speciallärarens kompetens återfinns inom 

specialpedagogens verksamhetsområde och uppdrag. Specialpedagogerna i intervjuen menar 

att de med olika framgång på olika nivåer lyckats med innehållet i de styrdokumenten som i 

huvudsak speglar den specialpedagogiska verksamhetens avsedda funktion. 

 

8:2 Analys utifrån olika specialpedagogiska perspektiv. 
Intervjupersonerna fick frågan att bedöma i vilket perspektiv de ansåg deras uppdrag i 

huvudsak kan kategoriseras mot, det relationella eller kategoriskt perspektiv på 

specialpedagogik. Resultatet visar att det inte enkelt går att svara det ena eller andra på frågan. 

Majoriteten kunde med hänvisning till styrdokumenten peka ut de långsiktiga, relationella, 

uppgifterna i uppdraget samtidigt som det finns en stor medvetenhet om behovet av deras 

kompetens i det kortsiktiga, kategoriska perspektivet. Intervjupersonerna uttrycker en önskan 

att uppdraget i huvudsak skulle kunna identifieras mot examensförordningen (SFS 2007:638) 

och att deras kompetens används på så sätt som SOU lyfter fram uppdraget (1999:63 s 194) 

med en relationell syn på specialpedagogikens roll i skolan. Mot detta uppger flera av 

specialpedagogerna att det i praktiken finns en förskjutning mot individanpassad undervisning 

som fångats upp i ett kategoriskt perspektiv. Specialpedagogens får då, eller har redan, 

kännedom om eleven genom att delta i elevnära undervisningssituationer och bidrar med sin 

kompetens för att lösa akuta, kortsiktiga behov. Uppgifterna kallas för brandkårsutryckningar 

eller tut-tut uppdrag i undersökning. Man uppger att det handlar om diagnostisering av 

kunskapsläge, screeningar, DLS, ITPA-utredningar m.fl. Flertalet av specialpedagogerna drar 

själva slutsatsen att detta sätt att arbeta med snabba insatser oftast är en del i början av en 

långsiktig kartläggning av problematik kring elever och ser det som en viktigt och angelägen 

uppgift i sin verksamhet. Persson tar upp frågan och konstaterar att ”Hur hans eller hennes 

kompetens bäst skall användas beror på den aktuella verksamhetens behov vilket ställer krav 

på flexibilitet” (2001 s.106). Det bevisas i resultatet med de uppgifter specialpedagogerna 
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lämnar om i vilka sammanhang deras kompetens efterfrågas. Förutom de elevnära uppdragen 

berättar två av de intervjuade att de ingår i lärarlag, merparten ingår i någon organisation som 

tar upp frågor kring elevhälsa på olika nivåer, samtliga deltar i utvecklingsarbete av 

specialpedagogisk verksamhet på olika nivåer, tillsammans med lärarna, rektor och i något 

som sakkunnig i politiskt formulerade sammanhang, t.ex. vid utformande av kommunala 

skolplaner.  

Specialpedagogerna lyfter fram frågan om inkluderande arbetssätt som aktuell forskning och 

olika styrdokument förordar. Groth (2007 s.35) pekar på att den normalt existerande 

mångfalden i vanliga grupper som vi är beredda att acceptera, kommer en skola för alla 

tillgodo där barn i grupp vistas. I intervjuerna framkommer uttryckliga svar om att en 

anpassning av skolmiljön helst skall ske på så sätt att flera kan dra nytta av den och inte bara 

en åtgärd riktad till en elev i behov av stöd i klassrummet. Specialpedagogen vill gärna 

observera helheten, individ, grupp, skolmiljö andra inre och yttre förhållanden för att optimera 

insatsen för barnen med särskilda behov. Med eleven i fokus rör sig specialpedagogen på 

olika nivåer kring frågor som tillsammans tar upp ett helhetsperspektiv kring eleven. 

Avsikten, menar man, är att ge en långsiktigt och hållbar lösning för individ och grupp i den 

miljön där eleven och pedagoger vistas. Intervjupersonerna berättar att oftare än man önskar 

måste man ge avkall på arbetssättet då många andra, ibland akuta, uppdrag kallar. Jag tolkar 

denna del av undersökningen som en realitet de tillfrågade specialpedagogerna ändå ser som 

en  både normal och en viktig del av sin verksamhet. De svarar i sina resonemang att man 

måste arbeta på de båda sätten, långsiktigt, relationellt men även kortsiktigt, kategoriskt för  

att kunna fullfölja uppdraget att se helheten i sin verksamhet. De olika nivåerna detta sker på 

framförs som de perspektiv uppdraget synliggör och där specialpedagogen får möjlighet att 

avgöra hur insatsen skall se ut.  Intervjupersonerna påtalar i endräkt att de ser tillfälle att 

implementera specialpedagogiskt syn- och arbetssätt i olika sammanhang som sammantaget 

syftar att lyfta kompetensen kring specialpedagogiska frågor, bland kollegor och ledning, 

vilket på sikt underlättar för specialpedagogerna att positionera sig och organisera 

verksamheten. Man skulle vinna tid för de uppdrag som man idag tvingas lägga åt sidan, 

handledning, analyser, utredningar och verka i skolutvecklande sammanhang för 

specialpedagogiska verksamheter.  

8:3 Analys utifrån aktuell forskning 
I den forskning denna studie redovisar noterar jag samstämmighet på punkten att ett gott 

resultat för specialpedagogisk verksamhet förutsätter att specialpedagogen får verka i enlighet 

med den uppdragsbeskrivning forskingen pekar på, att långgående, varaktiga strukturella 

förändringar i verksamheten är nödvändiga (Stigler & Hiebert, 1999). Groth placerar 

specialpedagogen centralt och pekar på den viktiga position i skolsystemet specialpedagogen 

befinner sig i, i att identifiera, förebygga och motverka att barn med särskilda behov skall få 

en god start i skolan där deras självuppfattning stärks för att lita på egen förmåga och 

utvecklar god social identifikation. Samtliga intervjupersoner belägger denna uppfattning från 

den position de verkar. En av specialpedagogerna som arbetar uteslutande med 

kompensatoriska hjälpmedel till elever med läs- och skrivsvårigheter ser att hennes insats för 

elever och handledning av lärare i handhavande av hjälpmedlen, dels i en direkt hjälp av 



26 

 

problemet men vidare att kompetensen förs över till lärare medför att de specialpedagogiska 

kunskaperna finns mer levande i elevens skolvardag och att fler får tillgång till resurser, att de 

med lärarens ”specialpedagogiska glasögon” får bättre och snabbare insatser. En annan 

intervjuperson viktar särskilt arbetet med föräldrar som en viktig del i ett långsiktigt 

förändringarbete för att förbättra förutsättningarna till varaktiga resultat av hennes arbete.  

Undersökningen visar att intervjupersonerna är väl medvetna om förutsättningarna för en bra 

specialpedagogisk verksamhet där kompetensen riktas åt de håll där bäst resultat förväntas. 

Referat av uppdraget, i intervjuerna, visar att det finns en förväntan om att arbetsuppgifterna i 

enlighet med examensförordningen (SFS, 2007:638) kan utföras och ger det resultat Groth 

sammanfattar som tankar i en diskursändring för den specialpedagogiska verksamheten, som 

bland annat ledde fram till den nya specialpedagogutbildningen på 1990-talet (Groth, 2007). 

Ur innehållet av examensförordningen (SFS, 2007:638) och SOU (1999:63) där 

specialpedagogens kompetens vill användas att analysera och förbyggande mot svårigheter i 

olika skolmiljöer, vara en kvalificerad samtalspartner, handleda, kollegor, föräldrar i 

pedagogiska frågor, kunna följa upp och utvärdera insatser och föreslå nya för barn med 

behov av anpassning är just de samtliga efterlyser. Handledning i olika situationer framträder 

som det intervjupersonerna tycker är viktigast för att långsiktigt förbättra den 

specialpedagogiska verksamheten. Man nämner att denna del är, förutom ett stimulerande 

uppdrag, utvecklande för alla inblandande på alla nivåer. Endast tre av de åtta tillfrågade har 

detta som daglig uppgift medan det sker sporadiskt och mer givet av behov att snabbt lösa 

uppkomna situationer 

I fråga om skolans förmåga att verka för ett inkluderande arbetssätt i enlighet med Skollagen, 

läroplanerna, från  Lgr 80 och framöver, och Salamancadeklarationen pekar Groth (2007) och 

Persson (2001) på specialpedagogens särskilda roll att utveckla undervisningen mot förståelse 

och integration, att verka som förändringsagent i arbetet så visat intervjun att egentligen 

endast en av de tillfrågade förlägger merparten av sin undervisningstid i klassrummet. De 

övriga sju arbetar med enskilda elever eller mindre grupper i huvudsak. Dessa gruppers finns 

för att möta elever med behov av stöd för till exempel läs- och skrivsvårigheter men 

specialpedagogerna har även hand om ”struliga” elever vars bakgrund innehåller diagnoser 

inom ADHD, ADD, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det stämmer väl 

överens med de resultat Groth noterar i sin studie där han ser att skolan återinfört särskilda 

undervisningsgruper för elever som är för avvikande för att ingå i vanlig klass (2007).  Groth 

och intervjupersonerna uppger samma orsak till detta då skolans resurser ger förutsättningar 

för den specialpedagogiska verksamheten, inte minst de ekonomiska. Skolans resurser, menar 

intervjupersonerna, är till stor del avgörande för hur arbetets innehåll ser ut för 

specialpedagogen och pekar samstämmigt på att det avgör i vilken grad man ska undervisa 

elever som behöver hjälp med måluppfyllelse mot att kunna ägna sig åt andra delar i 

uppdraget som man viktar särskilt för vilket både kunnande och kompetens bättre tillvaratas.  

Intervjupersonerna är överens om att behovet av deras kompetens finns i första hand hos 

ledning och kollegor. Man menar att från den positionen i systemet kommer effekterna av 

kompetensen mest till användning. Antingen direkt genom handledning eller genom 

implementering av specialpedagogiskt synsätt i verksamheten. Groth visar på det 
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paradigmskifte som under 1990-talet syftade till att ge specialpedagogen det perspektivet att 

arbeta förbyggande och kunna överblicka elevens hela situation för att söka lösningar, 

förklaringar och motverka de problem som uppstår. Den tidigare synen på specialpedagogisk 

verksamhet kallar Groth för en defekt- och anpassningsinriktad diskurs (2007). Tolkar jag 

specialpedagogerna så finner jag att detta synsätt till handling fortfarande existerar i det att 

man har individer och grupper som innehåller andra underlag än hjälp och stöd för 

måluppfyllse. Här berättar man om olika grupper, med mer eller mindre fantasifulla namn, 

Solen, Regnbågen, Studion m.fl., som finns inom verksamheten. Intervjupersonerna 

poängterar att detta är en oönskad del av verksamheten som uppdraget innehåller för cirka 

hälften av de tillfrågade. Det elevnära arbetet där specialpedagogens kunnande hjälper till att 

anpassa skolmiljö, kunskapsmål, och analysera utifrån från elevens förutsättningar är en mer 

överensstämmande del av uppdraget som denna studie beskriver.  

  9 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera specialpedagogernas uppdrag och 

söka finna vilka olika aspekter som samverkar, framträder och påverkar det 

specialpedagogiska uppdraget idag 

I denna studies inledning har jag återgett min egen erfarenhet inom verksamhetsområdet 

vilken jag ville förmedla vara en mindre lyckat sammansättning av en specialpedagogs 

uppdrag och mitt intresse för verklighetens uppdrag var syftet med studien. Resultatet blev i 

vissa avseenden nedslående på så sätt att de belägger den ostrukturerade specialpedagogiska 

verksamheten som jag själv sett och som forskningen genom bl.a. Groth (2007), Ahlberg 

(2006) och Nilholm (2003) visar på och framför viss kritik mot. De kritiska synpunkterna kan 

i mycket kontrasteras mot min första fråga i denna studie men jag tycker att jag funnit kausala 

synpunkter framförda av intervjupersonerna som ställer frågan i nytt ljus.  

9:1Resultatdiskussion 
Det första jag noterade efter avslutade intervjuer var de långa pedagogiska karriärer som 

intervjupersonerna redovisade. Samtliga har adekvat utbildning för uppdraget och flertalet har 

skaffat sig ytterligare kompetens inom uppdraget med vidareutbildningar inom 

handledningstekniker och kommunikation. I anslutning till detta vill jag gärna förmedla en 

särskild känsla jag erfor i mötet med intervjupersonerna som jag sätter i samband med den 

långa pedagogiska erfarenheten de samlat på sig, manifesterat både i ålder på gruppen men 

även i antal år i pedagogisk verksamhet, och det är att specialpedagogik är inte en bana man 

kanske söker upp som ett yrkesval i unga år utan mer en disciplin som söker upp en erfaren, 

ibland besjälad pedagog som söker svar de inte finner i sin vardag som förskolelärare eller 

lärare.  

Alla åtta intervjupersonerna innehar specialpedagogisk tjänst. Uppdragets innehåll och 

utformande som roll i del av verksamheten och till sist utvärderande hade många olika 

utseenden. Hälften av specialpedagogerna ansåg att de utformade sitt uppdrag på egen hand 
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med stort förtroende hos ledning och kollegor. Det är i denna grupp jag noterar att de har den 

minsta andelen undervisning i tjänsten och har tydliga anvisningar i uppdraget där bland annat 

handledning ingår i uppdraget. Den andra gruppen anser att uppdraget utformas och varierar 

med vilken situation som råder på skolan. Ibland är det tyngdpunkt på elevnära arbete och 

undervisning som ges företräde före andra uppdrag som handledning, undersökningar och 

analyser skolutvecklande specialpedagogiskt arbetssätt. En större flexibilitet kan man anse i 

linje med den Groth, med flera, inom forskningen tolkar ut av uppdraget enligt SFS 

(2007:638) och SOU (1999:63). Dock är det tydligt att denna grupp skulle vilja se en annan 

organisering av sitt uppdrag mer i enlighet med de styrdokument studien redovisat. I avsikt att 

kunna verka som förändringsagent, som Groth uttrycker det (2007), så tolkar jag resultatet att 

den första gruppen är nöjd med sin position och ser möjligheter att långsiktigt implementera 

en specialpedagogisk syn i verksamheten. Ett gott sådant exempel redovisas av 

specialpedagogen som har ett samlat att uppdrag i sin kommun att arbeta med 

kompensatoriska hjälpmedel till barn med läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare en 

intervjuperson redovisar ett ”kontrakt” med arbetsgivaren där uppdragets innehåll och tid till 

de olika delarna styrts upp.  

Det finns en tydlig uppfattning och kunskap om de olika specialpedagogiska perspektiv 

uppdraget kan speglas i. I samband med det berättar specialpedagogerna hur de uppfattar att 

just deras kompetens används i det dagliga arbetet. Cirka hälften identifierar sig med det 

relationella perspektivets synsätt (Persson 2001) i huvudsak i sitt dagliga arbete och där 

återfinns de fyra som anser att de kan utföra sitt uppdrag som styrdokumenten anger. 

Resultatet visar att de har en tydligare plattform varifrån de kan se behovet av sin kompetens 

där de tydligt ingår i olika organisationer för elevhälsa, utför utredningar och analyser av 

undervisningsmiljöer där handledning ofta är ett inslag som åtgärd. Vidare markerar 

intervjupersonerna tydligt att de kunnat ställa sig utanför, i högre grad, situationer där 

undervisning, vikariat eller annat deltagande i daglig skolverksamhet inkräktar på tid till 

övriga delar i uppdraget, önskat eller ålagt. Undersökningen visar också på en annan sida av 

de förutsättningar som finns för uppdraget och det är förväntningar på specialpedagogen och 

hennes verksamhetsområde. De berättas att ledning, kollegor och föräldrar ser 

specialpedagogen som speciallärare i hög grad och det innebär både en begränsning och 

avskärmning av uppdraget på det sätt som styrdokumenten avser. Groth (2007) pekar på 

specialpedagogens uppdrag som en utvidgning av speciallärarens verksamhetsområde och att 

man arbetar mycket mer med färdighetsträning av kunskapsmål i elevnära situationer än man 

önskar enligt uppdragsbeskrivningen. Cirka hälften av personerna i undersökningen har en 

hög andel av sin tjänstetid just för sådan undervisning. En redovisade upp emot 1000 minuter 

per vecka med undervisning och där övriga delar i uppdraget hänsköts till övrig tid. En 

ekvation som över tid blev svår att få att gå ihop. Det sista exemplet är en av de personerna 

som bestämt uppfattar sitt uppdrag i ett relationellt perspektiv då insatsen ligger i linje 

långsiktigt hållbar åtgärd för elevens utveckling efter sina egna förutsättningar. På denna nivå 

tycks det finns en vattendelare där det elevnära arbetet kan betraktas som något skolans 

speciallärare hellre kunde göra än att ta specialpedagogens tid och kompetens i anspråk. Jag 

ser att inom forskningen ser man ingen större konflikt i detta betraktelsesätt. 

Intervjupersonerna lägger tonvikt vid definieringen, av det perspektiv man vill se sitt uppdrag 
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i, vid hur väl planerat underlaget för insats är. Uppdrag som man kallar brandkårsutryckningar 

och tut-tut är resultat av akuta problem vid kunskapsinhämtning eller andra psykosociala 

situationer som ger anledning för specialpedagogerna att bidra med sin insats är sådana som 

tillhör det kategoriska synsättet där elever med svårigheter snarare än i svårigheter får 

uppmärksamhet. Dessa uppdrag kommer till specialpedagogen oftare i direkt kontakt med 

lärare som är bekymrade. Dock ger intervjupersonerna sitt stöd för denna typ av uppdrag i det 

att de själva kan initiera arbetet med en långsiktigt hållbar lösning för den uppkomna 

skolsituationen för en elev eller grupp med utredning, analyser och förslag till förändring där 

hela situationen kunnat belysas från ett specialpedagogiskt perspektiv.   

Intervjupersonerna ser helst att de arbetsuppgifter som de skall utföra inom uppdraget ges vid 

organisationer som avser att stödja elevhälsa. Här nämner man EVG, EVT med flera. Vidare 

ser majoriteten det som en självklarhet att de bistår med sin kompetens vid upprättandet av 

åtgärdprogram, när underlag till utredningar skall tas fram och att medverka vid strukturella 

organiseringar av specialpedagogisk verksamhet. Även vid övergripande 

skolutvecklingsfrågor, i samarbete med ledningen, anser man att man har mycket att bidra 

med och flera personer berättar att de konsulteras av ledningen i sådana frågor där 

specialpedagogens kompetens och kunnande är nödvändig. Studien visar även synpunkter 

som är hindrande för sådan verksamhet då kunskap om specialpedagogikens 

verksamhetsområde är bristfällig hos kollegor och ledning. Nödvändiga beslut kan då 

försenas eller utebli. Undersökningen visar att det är ett reellt problem och skapar frustration 

för specialpedagogerna då nödvändiga kunskaper och insikter hindrar förmedlingen av 

kunnande och kompetens till verksamheten.  

Jag tycker intervjuundersökningen belägger vikten av en fungerande specialpedagogisk 

verksamhet på våra skolor. Att den får verka i ett klimat där kvaliteten på diskussionerna om 

och omkring de underlag som skall bilda verksamma och långsiktigt hållbara lösningar för 

skolans elever med särskilda behov. Ett tänkvärt ord kring specialpedagogens komplexa roll 

formuleras av Groths forskning så här kring specialpedagogikens dubbla roller då den 

– ”dels ska ge eleverna det stöd de är i behov av men också befria den vanliga undervisningen 

från problem”. (Groth, 2007, s.42) 

9:2 Metoddiskussion 
Denna studie baserat på intervjuer med åtta specialpedagoger verksamma i grundskolan, F-9, 

är utförd i södra Storstockholmområdet. Min urspungliga avsikt var att söka intervjupersoner 

som arbetar inom olika områden där förutom psykosociala förutsättningar satte agendan, även 

kulturella och ekonomiska skillnader skulle ses som en variabel i resultatet för 

specialpedagogernas uppdrag. I brist på personlig kännedom på olika skolor eller förmåga att 

introducera undersökningen med sådan spridning har jag begränsat studien geografiskt till 

likartade skolor med ungefär samma pedagogiska inriktning. En styrka som jag inte var 

medveten om inledningsvis var att intervjupersonernas bakgrund fördelade sig lika mellan 

förskolelärare- och lärarbakgrund. Det är min uppfattning att det är avgörande i fråga om vilja 

och acceptans för hur stor del undervisning uppdraget tillåts innehålla. Detta har troligen 
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bidragit till tydligheten i denna fråga och är ett resultat jag välkomnar då det öppnar nya 

perspektiv och ger upphov till nya frågeställningar.  

Jag har genomfört intervjuerna med hermeneutisk synsätt där jag försökt tolka och förstå 

specialpedagogernas sätt att tänka och se på sitt uppdrag. Det finns ingen ansats att förklara 

denna studie som en absolut sanning i dess syfte utan mitt fokus har varit att söka tolka och 

förstå hur specialpedagogerna i undersökningen uppfattar sitt uppdrag. Mitt val att göra en 

kvalitativ studie med fenomenologisk metod är den metod som bäst lämpar sig mot studiens 

syfte, hur specialpedagogerna själva upplever olika aspekter som samverkar och framträder i 

uppdraget de utför. Min tanke har varit att tydliggöra specialpedagogernas uppdrag från några 

formulerade vinklar som forskning, styrdokument och olika perspektiv på specialpedagogik 

för att ge bilden av uppdraget från de som utför det, specialpedagogerna. Den klara fördelen 

med en kvalitativ undersökningsmetod, intervjumetod, har visat sig i möjligheterna att under 

arbetets gång lägga till eller ändra frågorna. Det har i mitt tycke höjt kvaliteten på 

undersökningen då intervjupersonerna inte i förväg fått veta frågorna och därför är 

undersökningen byggt på spontana svar som jag anser ligger nära informanterna och deras 

egen upplevelse av sitt uppdrag.  

 9:3 Förslag till fortsatt forskning  
Jag tycker att min studie på ett ärligt och öppet sätt beskriver de betingelser som studien 

syftade till att svara på. Specialpedagogerna har gett ett starkt intryck av integritet och hög 

kompetens i alla avseenden jag undersökt. Med en fenomenologisk metod ges uttryck för mer 

än avsikten varit att undersöka, det ligger i metodens natur att informanten ges utrymme att 

berätta hur de upplever olika uppgifter i sitt uppdrag. Två frågor som studien inte avsett att 

belysa kan jag se som intressanta att följa upp denna med. I den första redovisas antydningar i 

studien kring hur specialpedagogerna disponerar sin tid. Man har med olika infallsvinklar fått 

uppdrag om undervisningstid som cirka häften av intervjupersonerna aktivt motverkar och 

andra hälften accepterar och ser som en del av ett relationellt perspektiv på specialpedagogisk 

verksamhet likväl som de första fyra gjorde som aktivt väljer bort detsamma. Frågeställningen 

kommer att handla om specialpedagogernas bakgrund i förhållande till hur uppdraget senare 

utformas. Det jag kunde notera var att specialpedagoger med lärarbakgrund i större 

utsträckning hade stor del undervisning i sitt uppdrag och de med förskole bakgrund tillhörde 

gruppen som väljer bort undervisning i möjligaste mån i sitt uppdrag. Min fråga skulle vara 

om det är på det viset och i så fall kan förklaras? 

En andra fråga har sitt ursprung i en del kritik mot specialpedagogik som forskningen 

uppfattar och har sin grund i synpunkter på ideliga synvändor inom vetenskapen och 

svårigheter med kontinuitet inom forskning som ofta har att ta hänsyn till nya rön och metoder 

som fortlöpande presenteras. Jag har uppfattat ett problem på fältet för specialpedagogisk 

verksamhet då intervjupersonerna ofta återkommit till svårigheter att implementera sin 

verksamhet på olika nivåer. Det har hänvisats till skolans resurser som orsak men mer 

graverande, tycker jag, är uppfattningen i denna studie om att bristen på kompetens i 

omgivningen, bland ledning och kollegor, inte sällan utgör hinder för att rätt beslut i rätt tid 

fattas i specialpedagogiska frågor. Det leder till möjligheten att ställa frågor om är det så att 
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specialpedagogiken på fältet inte tillåts bli mer framgångsrik än de som medverkar till att fatta 

beslut har kunskap och kompetens om specialpedagogisk verksamhet? 

  10 Slutsats 

 
I min studie har jag fått ett resultat där specialpedagogiken och specialpedagogerna visar upp 

olika sidor. Det har i stort sin orsak i olika förutsättningar och resurser inom verksamheten där 

uppdraget utförs och därför ger det olika utfall och ibland även tolkningar av essensen i 

uppdragets innehåll. Det råder en stor medvetenhet om möjligheterna med specialpedagogisk 

verksamhet och specialpedagogerna själva har både stor insikt om betingelserna för ett 

framgångsrikt arbete men är tydliga i sin kritiska granskning av sitt eget uppdrag. Att det 

skulle råda olika uppfattningar om uppdraget hade jag förväntat mig men här tycker jag att 

specialpedagogerna är mer enade om uppdraget än det finns anledning att påpeka motsatsen. 

Att uppdraget i praktiken sett olika ut i undersökningen bör inte tas som intäkt för att 

specialpedagogiken är en ständigt föränderlig verksamhet som framkommer i forskningen 

som även iklär sig rollen av kritiska granskare av specialpedagogisk verksamhet. 

Intervjupersonerna har visat sig bära på stor kunskap och kompetens om uppdragets innehåll 

utifrån olika styrdokument men visar i undersökningen att det är de faktiska förutsättningarna 

på fältet som anger tonen för uppdraget. Det är organisationer och personer i omgivningen 

med divergerande kunskaper om specialpedagogisk verksamhet som placerar 

specialpedagogerna på den nivå där man finner bäst användning för dem och deras 

kompetens. Det är en större variabel till ett framgångsrikt, långsiktigt och hållbart 

specialpedagogiskt arbete än någon annan tänkbar anledning.  
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Bilaga 1 

                                                                                                                Nynäshamn 2012-04-30 

 

Informationsbrev till skolans Rektor och specialpedagoger. 

 

Hej! 

Jag heter Mikael Lindström och är student vid Stockholms universitet. Jag läser till lärare för 

yngre åldrar med inriktning So, matematik och svenska. Jag är s.k. VAL-studerande vilken i 

korthet innebär att jag läser ihop min examen utifrån en egen studieplan då jag ännu saknar 

lärarexamen men inte ämneskompetens. Nu går jag min avslutande termin och förbereder min 

C-uppsats. Jag har valt att skriva om specialpedagogernas arbete i skolan. Under mina snart 

20 års arbete i skolan har mina egna arbetsuppgifter allt oftare fått innehållet från 

specialpedagogens område. Det har öppnat mitt intresse för specialpedagogens kompetenser 

och uppdrag i skolan. Mitt eget uppdrag benämns i vardagligt tal som ”spec” och innefattar 

varierande uppgifter och uppdrag. Med min studie vill jag rikta fokus på specialpedagogen 

och söka fördjupade kunskaper om hur denna funktion och kompetens används i praktiken i 

skolans organisation. Vidare vill jag få med specialpedagogens egna tankar om sitt arbete och 

reflektioner. Som utgångspunkt ser jag uppdraget ur specialpedagogernas examensförordning, 

SFS 2007:638, och vill med en kvalitativ studie belysa och analysera hur specialpedagogerna 

upplever sitt arbete. 

För att kunna ta del av detta vill jag intervjua specialpedagoger på olika skolor i Stockholms 

län och vänder mig till er och hoppas på ert deltagande i studien. 

Detta är ett examensarbete och därför är görs det tillgängligt genom offentlig publikation. 

Innehållet i undersökningen kommer att behandlas enligt Konfidentialitetskravet och innebär 

att jag inte kommer att använda informanters namn eller namn på de arbetsplatser där de 

verkar. I de fall det kan behövas kommer jag att använda fingerade namn i detta arbete. 

Deltagandet i undersökningen är hela tiden frivilligt och man kan när som helst dra sig ur och 

avböja fortsatt medverkan. 

 

Jag besvarar gärna frågor och funderingar ni har. 

Vänliga hälsningar 

Mikael Lindström Mobil: XXX-XXX XX XX 

Mail: mili01@utb.nynashamn.se 
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                                                  Bilaga 2                                   

Intervjufrågor: 

Namn: 

Ålder: 

Bakgrund: 

Utbildning: 

Tid i yrket: 

Antal år som specialpedagog: 

Skolform där uppdraget i huvudsak bedrivs: 

Erfarenhet som specialpedagog från annan skolform/verksamhet: 

Vilka är huvuddragen i dina arbetsuppgifter i din uppdragsbeskrivning: 

Vilka arbetsuppgifter utför du: (handledning, ped.utr. undervisning, annat) 

Vem/vad styr innehållet i dina arbetsuppgifter: 

Vem/vad styr uppdraget/arbetet som specialpedagog:  

Vilka faktorer ser du påverkar ditt uppdrag: (resultat i skolan, styrdokument, forskning, 

politiska diskurser etc.) 

Vilka arbetsuppgifter viktar du särskilt: 

- varför just dessa? något du valt bort/tvingas välja bort: 

Om något, vad skulle du vilja förändra i ditt arbete/uppdrag idag: 

Hur utvärderas ditt arbete: (vem, hur, från var?) 

 

Hur används din kompetens: 

När kallas du in: 

I vilket perspektiv arbetar du: (långsiktiga lösningar, kortsiktiga ”brandkårsutryckningar”) 

Var tycker du att du möter störst behov av din kompetens: (i arbetslaget – organiserar den 

specialpedagogiska verksamheten – mot andra lärare, elevvårdspersonal etc.) 
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