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Abstract 
Since 1990, special needs educators have been working in both primary and junior school. 

It has not been easy for the special needs educators to take authority when working with 

broader educational issues due to the varying requirements placed upon them. The object of 

this study is to examine how certain primary and junior school teachers describe their 

expectations of special needs educators and their professional role.  

 
I have conducted individual interviews with three primary school teachers and three junior 

school teachers, who have at least five years experience of working within their respective 

fields. The interviews have been scrutinized, and the results are presented with the help of 

five different themes. The results were then analysed in accordance with the two 

perspectives of special needs education described by Persson (2001) those of both the 

relational and the categorical perspective.  

 
Amongst other things the results show that the view of primary and junior school teachers 

with regards to special needs educators differ one from another. Primary school teachers 

have more expectations that the special educator will provide them with support for the 

whole working team, and how they can proceed to work with their pupils. Junior school 

teachers in contrast place more emphasis on the special educator working directly with the 

pupils, and not simply as a source of advice on working methods.  

 

From the analysis we can conclude that primary school teachers have a viewpoint which 

lies much nearer to that of the relational perspective, whilst the junior school teachers’ are 

more recognizable as having a categorical viewpoint. 

 

Keywords: Special needs educator, special education, one school for all, professional 

role, profession. 

 

 
 
 



  

Sammanfattning 
Sedan 1990 utbildas det specialpedagoger som arbetar i såväl förskola som grundskola. Det 

har inte alltid varit enkelt för specialpedagoger att få mandat att arbeta med sina uppdrag 

och förväntningarna på dem varierar.  Syftet med denna studie är att undersöka hur några 

förskollärare och grundskollärare skolår 1-5, beskriver sina förväntningar på 

specialpedagogens yrkesfunktion.  

 

Jag har genomfört individuella intervjuer med tre förskollärare och tre grundskollärare 

samtliga med minst fem års erfarenhet inom yrket. Intervjuerna har bearbetats och resultatet 

presenteras i fem teman. Resultatet analyserades sedan i relation till de två perspektiv på 

specialpedagogisk verksamhet som bland annat beskrivits av Persson (2001), det 

relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. 

 

Resultatet visar bland annat att förskollärares och grundskollärares syn på 

specialpedagogens yrkesfunktion skiljer sig åt i denna studie. Förskollärarna ger i högre 

utsträckning uttryck för en syn på specialpedagogen som en resursperson för arbetslaget 

som de kan använda som stöd i sitt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. 

Grundskollärarna däremot ger i högre utsträckning uttryck för en syn på specialpedagogen 

som en resursperson som utför det direkta arbetet med eleverna. 

  

Av analysen framgår att förskollärarna i högre grad ger uttryck för ett synsätt på 

specialpedagogisk verksamhet som ligger nära det relationella perspektivet, medan 

grundskollärarna i högre grad ger uttryck för ett synsätt på specialpedagogisk verksamhet 

som motsvarar ett kategoriskt perspektiv.  

 

Nyckelord: Specialpedagog, specialpedagogik, en skola för alla, yrkesfunktion, 

profession. 
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Inledning 
Sedan 1990 utbildas i Sverige specialpedagoger med uppdrag att arbeta med området barn i 

svårigheter och erbjuda stöd till såväl barn/ elever, lärare som till skolledning. Ibland 

uttrycks detta i termer av att specialpedagogen ska arbeta på såväl individ som grupp som 

på organisationsnivå. Den stora utmaningen för specialpedagoger sägs av många vara att få 

mandat att arbeta med skolutveckling i riktning mot en skola för alla. Specialpedagogens 

föregångare var specialläraren som framförallt arbetade med att erbjuda stöd till enskilda 

elever och grupper av elever i grundskolan. Specialpedagogens arbete riktas även mot 

förskolans verksamhet.  

 

Det är inte helt enkelt att beskriva specialpedagogens uppdrag och funktion. För det första 

bör vi tänka oss in i var den yrkesverksamma specialpedagogen arbetar för att kunna närma 

oss en tydligare och mera konkret arbetsbeskrivning av dennes funktion. Det jag med detta 

vill ha sagt är att det förefaller som att det spelar en viss roll var specialpedagogen utövar 

sin profession, för hur sen definitionen av en specialpedagogs uppdrag och funktion kan se 

ut. Jag grundar dessa tankar i att förskolans pedagoger har en lång erfarenhet av att arbeta i 

arbetslag och har sedan länge inkluderat alla barn i den dagliga verksamheten inom 

arbetslagen. Grundskolans lärare däremot, har inte lika lång erfarenhet av att arbeta i 

arbetslag och det verkar vara så att många skolor fortfarande söker former för detta.  

 

I förskolans historia har inte speciallärare funnits med som aktörer, medan de i skolan har 

funnits med sedan lång tid tillbaka, i olika former. Speciallärarnas huvudsakliga funktion 

har bestått av att bistå lärarna med hjälp kring enskilda elevers svårigheter, vilket oftast 

skett utanför det ordinarie klassrummet. Har detta faktum någon betydelse för hur vi ser på 

specialpedagogers funktion inom förskola och skola? Eftersom det i skolans tradition 

funnits speciallärare men inte inom förskolans, är min tanke att förväntningarna på 

specialpedagoger kanske ser olika ut i de båda verksamheterna.  

 

Enligt min erfarenhet är förväntningarna som finns på specialpedagoger inte alltid 

desamma. Kanske förväntar sig inte heller skolledningen detsamma som de 

yrkesverksamma pedagogerna i förskola och grundskola? Min uppfattning är att 

arbetsledningen ofta har en bild, dock inte alltid klar, över vilket uppdrag specialpedagogen 

kommer att ha (sällan på papper). Oavsett hur uttalade dessa arbetsbeskrivningar och 
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förväntningar är verkar detta styras av vilken skolkontext vi befinner oss i och vilka behov 

som finns i just där. Specialpedagogers arbetsuppgifter är därför svåra att beskriva på ett 

enkelt och kortfattat sätt och för att närmare kunna gå in på vilken funktion och vilka 

uppdrag en specialpedagog har anser jag att vi bör enas om vilken miljö vi pratar om.  

Detta intresserar mig mycket då jag tidigare arbetat som specialpedagog enbart inom 

förskola men nu innehar en specialpedagogtjänst på förskola och i skola, år 1-5. Det är med 

denna undran jag står just nu och även har ett personligt intresse av att ta reda på hur det 

förhåller sig, eftersom detta är min verklighet just nu och förhoppningsvis många år 

framöver. För mig är det viktigt att söka svaren på vilka förväntningar som finns därför att 

jag vill göra ett bra arbete som specialpedagog inom ramen för vad som ingår i detta 

uppdrag. Min personliga upplevelse är att förväntningar och uppdrag inte alltid går hand i 

hand. Efter att ha diskuterat detta i nätverksträffar med andra specialpedagoger i min 

kommun har jag förstått att jag delar denna känsla med flera. Jag anser att en 

specialpedagogs arbete består i att tillsammans med pedagogerna, utveckla verksamheten så 

att den naturliga variationen inom barn/elevgruppen ska kunna finnas kvar i den ordinarie 

förskolan/skolan så långt det är möjligt.  

 

Min förhoppning är att genom denna undersökning få kunskap om och förståelse för vad 

som förväntas, vilka krav som kan tänkas ställas, och därmed kunna möta dessa 

förväntningar utan att ge avkall på den specifika yrkesrollen utifrån de 

examensförordningar som finns. Min förhoppning är att studien ska kunna utgöra ett 

kunskapstillskott även för andra verksamma inom fältet.   

 

Eftersom jag har valt att begränsa mig till specialpedagoger inom förskolans och 

grundskolans värld, blir en naturlig fråga; Har specialpedagoger som arbetar mot förskola 

respektive grundskola samma funktion? Man kan ju tycka att det vore enkelt att 

skolledningen förtydligade uppdraget med en s.k. arbetsbeskrivning av vad som förväntas i 

uppdraget att arbeta som specialpedagog. Finns det överhuvudtaget någon skriftlig 

arbetsbeskrivning för yrkesverksamma specialpedagoger som arbetar inom förskola och 

skola? Jag vill med denna undersökning försöka ta reda på vilka förväntningar som finns på 

specialpedagogers yrkesfunktion, inom ett skolområde.  

 

När jag i föreliggande text använder termen specialpedagog avser jag fortsättningsvis både 

de pedagoger som har en specialpedagogsexamen eller har läst 60 poäng i ämnet 
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specialpedagogik och nu arbetar i förskola och/eller skola, år 1-5. Bland de 

specialpedagoger som utbildade sig i början på 1990-talet, då utbildningen var uppdelad i 

fyra inriktningar avser min undersökning de som studerade mot inriktningen komplicerad 

inlärningssituation 60 poäng och nu arbetar i förskola och/eller skola, år 1-5. I texten 

används också förskollärare och lärare. Med förskollärare avses de pedagoger som arbetar i 

förskola och har förskollärarexamen. Med lärare avser jag de pedagoger som arbetar i 

grundskolan och har genomgått lärarutbildning mot skolår 1-7. Ibland kommer jag att 

använda uttrycket pedagoger och då avses både förskollärare och lärare med den 

utbildningsbakgrund som jag beskrev ovan.  

 

Syfte  

Jag är intresserad av att försöka få en bild av hur förskollärare och grundskollärare vill att 

specialpedagoger ska arbeta i förskola och grundskola. Syftet med studien är således att 

undersöka hur några förskollärare och grundskollärare i skolår 1-5, beskriver sina 

förväntningar på specialpedagogens yrkesfunktion.  
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Litteraturgenomgång 

Två skolformer – två traditioner  

I förskolan finns en tradition av en sammanhållen verksamhet medan grundskolans tradition 

i högre grad handlat om ett särskiljande med hjälp av betyg men också genom inrättandet av 

hjälpklasser, kliniker, särskola, lilla gruppen etc. Jag kommer nu att göra en kort 

presentation av de båda skolformerna förskola och grundskola. 

 

Bladini (2004) lyfter fram att förskolan har en tradition av en sammanhållen verksamhet. I 

förskolan har det inte gjorts någon skillnad på vilka barn som ska ingå i barngruppen utan 

där har alla barn mötts och särskiljande lösningar har varit ovanliga. 

 

Inom förskolan har det inte förekommit några speciallärare, men däremot inrättades det på 

1980-talet resurspedagogtjänster på flera håll i vårt land, enligt Bladini (2004). Dessa 

resurspedagoger erbjöd specialpedagogiskt stöd till förskolans pedagoger. 

Resurspedagogerna var ofta erfarna förskollärare och fritidspedagoger som i sitt arbete 

kunde jobba direkt med barnen eller med förskolans pedagoger (Bladini, 2004).  

 

De barn som i förskolan har fallit ut som barn i svårigheter beskriver Hellström (1993) vara 

barn med handikapp eller funktionshinder av olika slag. Det är dessa barn som pedagogerna 

i förskolan upplever som annorlunda och bekymmersamma att hantera inom ramen för det 

vanliga pedagogiska arbetet, menar hon. Det kan handla om barn med hörselskada eller 

dövhet, synskada eller blindhet, utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder samt olika typer 

av medicinska handikapp som astma, allergi, blödarsjuka, diabetes eller epilepsi. Hellström 

(1993) menar vidare att många barn i förskolan har svårigheter med en så kallad lättare typ 

av utvecklingsavvikelser och funktionsstörningar. Dessa barn kan ha svårt med 

koncentration, att lära sig begrepp och regler, är sena eller avvikande motoriskt eller 

perceptuellt. En del barn har språk- och talsvårigheter. De barn som har känslomässiga 

svårigheter och relationsproblem av olika slag är också en viktig grupp som behöver särskilt 

stöd. Ytterligare en grupp barn som kan vara i behov av särskilt stöd är barn med utländsk 

bakgrund. Dessa barn utgör inte någon homogen grupp eftersom de oftast har en mycket 

varierande bakgrund och olika upplevelser med sig när de börjar på förskolan, menar 

Hellström (1993).  
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Engdahl (1990) argumenterar för att förskolans verksamhet i ett historiskt perspektiv inte 

har prioriterats av samhället (inte varit centralt styrd). Barnstugeutredningen (BU) som kom 

med sitt betänkande år 1968, var en statlig utredning som kom att få stor betydelse för 

förskolans fortsatta utveckling med en förändrad syn på förskolans pedagogiska 

verksamhet. Under 1970-talet var det första gången som samhället formulerade mål och 

regler för den svenska förskolan, skriver Engdahl (a.a.). Vidare pekar hon på att de delmål 

som då sattes upp i den pedagogiska verksamheten hämtade sina grundläggande idéer från 

Piaget och Homburger Eriksson och deras syn på barn där bland annat områden som jag-

uppfattning, begreppsbildning och kommunikation uppmärksammades (Engdahl, a.a.).  

 

Vallberg Roth (2002) och Engdahl (1990) poängterar att arbetssätten, arbetsförhållandena 

och synen på barn inte varit desamma i förskolan och skolan. Engdahl (a.a.) framhåller 

dessutom att många olika pedagogiska inriktningar figurerade i förskolan under 1980-talet. 

Dessa olika arbetssätt; aktivitetspedagogik, arbetets pedagogik och strukturerad pedagogik 

medförde en intensiv debatt och ett fortsatt experimenterande med arbetssätten inom 

förskolan. Reggio Emilias pedagogik är ett annat exempel på detta (Engdahl, 1990). 

 

År 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98, vilken var en förordning med bindande 

föreskrifter som utfärdades av regeringen (Vallberg Roth, 2002). Förskolan och 

förskoleklassen ingick nu som skolformer inom det offentliga utbildningssystemet och 

Skolverket tog över myndighetsansvaret från Socialstyrelsen som fram till nu hade haft 

ansvaret för förskolans verksamhet. Enligt Vallberg Roth (a.a.) innebar detta att 

bestämmelserna om verksamheten i förskolan flyttades från Socialtjänsten till Skollagen. 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, kan vi läsa att barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling 

skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver (Lpfö 98, s. 5). I läroplanen anges 

vidare att: 

 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan.  

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få  

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas  

förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barnet i svårigheter. 

Alla barn skall få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 

(Lpfö 98 s. 8) 
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Vallberg Roth (2002) lyfter fram att ett nytt steg i förskolans historia togs under våren 2000, 

genom stegvis införande av allmän förskola för fyra till femåringar och maxtaxa i 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Rätten till förskoleverksamhet för arbetslösas 

barn infördes från 1 juli 2001 och för föräldraledigas barn den 1 januari 2002. Från den 1 

januari 2003 erbjöds alla barn plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller 

fyra år. Den allmänna förskolan skulle vara avgiftsfri och omfatta minst 525 timmar om 

året. Det långsiktiga målet var en allmän, avgiftsfri förskola (Vallberg Roth, 2002). Detta 

innebär att de flesta svenska barn idag från det de fyller fyra år vistas i någon form av 

förskoleverksamhet.  

 

Sammantaget har en bild givits av förskolan som en sammanhållen skolform som utvecklats 

till att bli en central del av många förskolebarns liv. 

 

Enligt Tornberg (2006) innebär grundskolans och förskolans skilda traditioner att deras 

förutsättningar varit olika vad gäller möjligheterna att förverkliga intentionen om en skola 

för alla. 

 

Den svenska grundskolan har en lång tradition av särskiljande lösningar där obs-klass 

(observationsklass), klinikundervisning, särskild undervisningsgrupp, lilla gruppen varit 

vanliga inslag, bara för att nämna några exempel på hur särskilda grupper har konstruerats 

beroende på hur olika elever har identifierats (Bladini, 2004). När den sammanhållna 

grundskolan infördes ökade antalet särlösningar, enligt Haug (1998).  

 

1842 års folkskolreform var en optimistisk reform, menar Richardson (1992) då den var 

tänkt att inom fem år vara utbyggd över hela Sverige. Så blev dock inte fallet vilket framgår 

av nedanstående siffror som visar hur det såg ut efter fem år. 

 

- Folkskola                  52,2 % 

- Hemundervisning       36,5 % 

- Enskilda skolor           3,9 % 

- Allmänna läroverk      1,2 % 

- Utan undervisning       6,2 % 

 

                                                                    (Richardsson, 1992, s. 30). 
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Ahlström (1986) menar att den grundskola vi har idag är en sammansmältning av den gamla 

folkskolan, och realskolan, som klassades som den lärda skolan. Realskolan var en viktig 

förutsättning för vidare studier på gymnasienivå. Inom realskolan har det figurerat en 

mängd varianter på upplägg: flickskola, högre folkskola, praktisk realskola, kommunal 

mellanskola är några exempel. Författaren poängterar att när grundskolan bildades på 1960-

talet hade sedan länge folkskolans lägre stadier fungerat som bottenskola till realskolan, 

men från allra första början fungerade det inte på detta vis. I begynnelsen var det istället 

fråga om två olika skolsystem, där det ena var den så kallade folkets skola och den andra de 

blivande ämbetsmännens, prästernas och vetenskapsmännens skola (Ahlström, 1996). 

 

Ahlberg (1999) påtalar att det traditionella läraryrket betraktas som ett ensamarbete och att 

det inte skedde någon förändring förrän Lgr 80 kom ut med föreskrifter om samverkan i 

arbetsenheter. Detta var ett försök att bryta traditionen av ”ensamlärare” och förändra den 

tidigare rådande lärarrollen. Vidare menar hon att detta i skolan innebar att ett samarbete 

måste ske mellan förskollärare, förskollärare och fritidspedagoger och hon menar att syftet 

var att dessa pedagoger med skilda utbildningar skulle mötas och tillsammans finna vägar 

för en gemensam inriktning i sitt arbete. Detta var inledningen på tankarna kring arbetslag 

på grundskolan (Ahlberg, 1999).  

 

1994 fick vi nya läroplaner för de obligatoriska och frivilliga skolformerna (Lpo 94 och Lpf 

94). Läroplanskommittén (SOU 1992:94) lyfter fram två slags mål i sitt betänkande där det 

ena är, mål att sträva mot som visar vad skolan ska sträva mot och arbeta efter. Det andra 

målet, mål att uppnå ska ge referenspunkter för både den nationella och den lokala 

utvärderingen och betygsättningen, skriver Persson (2001).  

 

Tornberg (2006) poängterar att intentionen i gällande styrdokument är att elevers olika 

förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov ska kunna hanteras inom den reguljära 

undervisningens ram. Vidare skriver hon att tolkningen av styrdokumentens 

målformuleringar är avgörande för hur verksamheten i skolan utformas. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) anges att: 
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Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.  

Det finns också olika sätt att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 

                 elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  

Därför kan aldrig undervisningen utformas lika för alla 

                                                                     (Lpo 94, s. 4). 

 

                 Alla som arbetar i skolan skall 

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

 

Läraren skall 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

                 • organisera och genomföra arbetet så att eleven 

   - utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras till att använda  

     och utveckla hela sin förmåga 

                                                                     (Lpo 94, s. 12). 

 

Skolan har med andra ord skyldighet att anpassa sin verksamhet så att olika elevers 

individuella behov tillfredsställs, i stället för att tvärtom, låta eleverna anpassa sig efter 

skolans verksamhet. 

  

Persson (2001) lyfter fram att det i skolan är främst två kriterier som lärare anser vara 

avgörande för om en elev är i behov av särskilt stöd eller inte och dessa utgörs av allmänna 

inlärningsproblem och socioemotionella problem. Antalet elever som i grundskolan 

bedömts vara i behov av särskilt stöd ökade under 1990-talet, skriver Tornberg (2006). 

 

Tornberg (2006) påpekar att det under 1990-talet genomfördes många förändringar inom 

skolan, vilka fått konsekvenser för lärarna och deras arbete. Exempel på sådana 

förändringar är: decentralisering på skolområdet, ny läroplan med mål och resultatstyrning, 

lokala arbetsplaner, ett nytt betygssystem, nytt arbetstidsavtal med individuell lönesättning, 

en samverkan mellan och integrering av förskola, fritidshem och skola.  

 

En skola för alla 

Dagens officiella dokument för förskola respektive grundskola grundar sig på intentionen 

om en skola för alla, vilket betyder att alla barn och elever ska kunna tas om hand inom den 
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reguljära utbildningen och att det är den ordinarie lärarens ansvar att se till att detta ansvar 

fullföljs enligt Bladini (2004).  

 

Den svenska förskolan och grundskolan vilar för närvarande på de nationella 

styrdokumenten Lpfö 98, Läroplan för förskolan och Lpo 94, Läroplan för den obligatoriska 

skolan år 1-9, förskoleklassen och fritidshemmet. De båda skolformerna har olika typer av 

mål. Förskolans läroplan (Lpfö 98) innehåller enbart strävansmål medan skolans läroplan 

(Lpo 94) både har mål att sträva mot och mål att uppnå (Lpfö 98 och Lpo 94). 

 

Grundtanken med en skola för alla är att utbildningen inom varje skolform ska vara 

likvärdig var än i landet skolan anordnas samt innehålla mål som delaktighet, inkludering 

och demokrati som viktiga hörnstenar för skolans verksamhet (Tornberg, 2006; Ahlberg, 

1999). Detta utgör en tydlig utmaning och målsättning för skolan och dess pedagoger då det 

innebär att skolan måste skapa förutsättningar för en meningsfull skolgång för alla barn 

inom grundskolans ram enligt Persson (2001). Han menar vidare att begreppet en skola för 

alla lanserades i samband med att 1980 års läroplan för grundskolan infördes. Tanken 

bakom en skola för alla barn var däremot inte ny eftersom diskussionerna om vilket sätt 

som är det bästa att organisera den obligatoriska skolgången har funnits ända sedan 

folkskolan grundades 1842, enligt Nilholm (2003). Sandin (i Nilholm, 2003) belyser detta 

med följande text:  

 

    När allt fler barn ur skilda samhällsklasser rymdes i samma institution blev skillnaderna  

     mellan barnen synliga. Skillnaderna mellan olika barndomsvärldar blev dramatisk och  

     påtaglig när hungriga, sjuka barn skulle sitta sida vid sida med barn med vattenkammat hår  

    - iakttagna av en allt mer professionell yrkeskår  -  folkskollärarna, som hade ett intresse       

     och personligt engagemang i att påtala skillnaderna mellan barnen. Inte bara  

     motsträvigheten mot att gå i skolan och konflikten mellan skolan och hemmen kom till 

     synes utan också barnens andra brister. Sjukdomar, avvikelser av fysisk och psykisk 

     och inte minst moralisk art uppmärksammades. Skolans uppgift att vara en skola för alla  

     barn var inte alldeles enkel att genomföra.  

(Sandin, i Nilholm, 2003, s.51).  

 

Enligt Persson (2001) är visionen om en skola för alla fortfarande något vi strävar efter men 

ännu inte på långa vägar har uppnått. Tornberg (2006) menar att intentionen i de gällande 

styrdokumenten, nämligen den att uppnå en skola för alla, är att skolan ska kunna möta och 



 - 10 - 
 

hantera elevers olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov inom ramen för den 

reguljära skolundervisningen. Vidare menar hon att detta i ett pedagogiskt perspektiv 

betyder att undervisningen bör ta sin utgångspunkt i elevers olikheter, vilket uppnås i en 

demokratisk skola.   

 

Malmgren (2004) poängterar att den decentraliseringsprocess som har pågått inom skolan 

har sin grund i en strävan efter en skola för alla barn, vilket innebär att särskiljande av vissa 

barn och elever inte längre är rimlig. I likhet med Persson (2001) menar Malmgren (2004) 

att detta kommer att ställa ökade krav på pedagoger då det gäller att hantera elevers 

olikheter inom ramen inom den ordinarie klassen. Malmgren (a.a.) pekar på nödvändigheten 

av att problematisera frågor om normalitet och avvikelse, liksom frågor som handlar om 

pedagogisk differentiering (Malmgren, 2004). Decentraliseringsprocessen har sitt ursprung i 

början av 1990-talet då Skolöverstyrelsen omvandlades till Skolverket (LOKUS, 2/99). 

Istället för att som tidigare ha till uppgift att kontrollera och reglera, vilket var 

Skolöverstyrelsens roll började man inom Skolverket använda termer som utvärdering och 

uppföljning. Följden av bland annat denna process ledde snart till kommunalisering av 

grundskoleverksamheten och införandet av den då nya läroplanen Lpo 94. Uttryckt på ett 

annat sätt: Kommunerna fick själva ta över ansvaret för hur detta arbete skulle gå till. 

Tornberg (2006) poängterar att tolkningen av styrdokumentens mål och värden varierar från 

en kommun till en annan beroende på vilka politiska vindar som blåser i den aktuella 

kommunen.  

 

Perspektiv på specialpedagogik 

Det specialpedagogiska forskningsfältet och verksamhetsfältet har länge präglats av två 

skilda synsätt, menar Asp Onsjö (2006). Där det ena synsättet anger att avvikelsen främst 

ligger hos individen, vilket resulterar i att åtgärderna fokuseras mot att bota individen som 

har problemet. Det andra synsättet har sin grundtanke i idén om en skola för alla och hör 

samman med demokratiska grundvalar där alla elevers rättighet till delaktighet lyfts fram. 

Med detta synsätt förstås elevers svårigheter som något som uppstår i mötet mellan 

individen och dennes omgivning. Elevers rätt till delaktighet gäller då inte bara inom 

skolans verksamhet, utan också i samhället i sin helhet. Författaren lyfter fram att detta 

synsätt som lanserades på 1970-talet nu börjar få ett allt större genomslag i Sverige (Asp 

Onsjö, 2006). 
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Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har olika inslag från 

filosofi, sociologi, psykologi, pedagogik och medicin (Vernersson, 2002). Författaren 

belyser att ämnet specialpedagogik vilar på teorier utifrån de ovan nämnda kunskapsfälten, 

men att medicin och psykologi har varit dominerande. (När vi talar om specialpedagogik 

som ett akademiskt ämne så har detta sina rötter på våra universitet). Genom att studera 

specialpedagogik i ett historiskt perspektiv framgår det tydligt hur olika delar inom 

kunskapsområdet har fokuserats under olika perioder i den svenska skolan, vilket natur-

ligtvis hänger samman med att skolan avspeglar det samhälle vi lever i (Vernersson, 2002).  

 

Forskare från det specialpedagogiska fältet beskriver forskning om specialpedagogik på 

något olika sätt. Nedan görs en kort genomgång av ett par nordiska forskares sätt att 

beskriva skilda perspektiv på specialpedagogik. De forskare som kommer att ges en särskild 

uppmärksamhet är Claes Nilholm, Peder Haug samt Bengt Persson.  

 

Nilholm (2003) beskriver specialpedagogik ur tre olika perspektiv med syftet att tydliggöra 

vilka avgörande konsekvenser dessa olika perspektiv har när vi ska försöka förstå vad som 

har med det som vi benämner som specialpedagogik att göra. Det första perspektivet han tar 

upp är vad han kallar det kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv visar på en 

tendens att lokalisera egenskaper eller förmågor hos individen som i någon form innebär 

problem eller brister hos individen. Han sammanfattar sitt resonemang med att detta 

perspektiv kan beskrivas som ”ett tillskrivande av problem hos individen, skapandet av 

distinkta problemgrupper och ett sökande efter främst neurologiska och psykologiska 

förklaringar” (a.a., s. 16). Malmgren (2004) lanserar att i det kompensatoriska perspektivet 

står de psykologiska och medicinska rönen i centrum och de specialpedagogiska åtgärderna 

anpassas därefter. Den främsta uppgiften för de specialpedagogiska insatserna blir, i detta 

tänkande, att kompensera individen utifrån de brister som denne uppvisar. Denna idé om att 

individen ska kompenseras för sina tillskrivna brister för att sedan kunna leva upp till 

normen, leder lätt till ett behov av att utreda och diagnostisera individen, för att denne sedan 

ska erbjudas rätt stöd, enligt Malmgren (a.a.). 

  

Det andra perspektivet som Nilholm (2003) skriver om är det kritiska perspektivet. Detta 

perspektiv har genom den internationella forskningen resulterat i en mer ideologikritisk 

inriktning, menar författaren. Specialpedagogik betraktas här som något icke önskvärt, eller 
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kanske mera korrekt uttryckt de värderande och marginaliserande effekter som special-

pedagogiken ger upphov till är inte önskvärda. Även om detta perspektiv står för att barn 

har olika förutsättningar, så läggs i stället fokus på vad samhällets gör för att bemöta dessa 

olikheter. Specialpedagogiken ses i detta perspektiv som förtryckande eftersom den bl.a. 

anses peka ut barn som onormala i olika omfattningar. Nilholm (2003) hävdar att det inte är 

barns egna egenskaper som kräver specialpedagogiska kunskaper, utan att det i stället är 

sociala processer som spelar in i specialpedagogiken och dess åtgärder. Det kritiska 

perspektivet, anser Nilholm (a.a.) hör ihop med den kunskapssyn som brukar benämnas 

som socialkonstruktivism, vilket betyder att kunskap inte ses som objektiv, som t.ex. det 

kompensatoriska perspektivet hävdar. Inom det kritiska perspektivet uttrycks ett missnöje 

med användandet av begrepp som normalitet och nedvärderande sociala kategoriseringar av 

vad som är normalt och inte normalt, vilket i sin tur leder till skapandet av olika grupper, 

där alla inte får samma möjlighet att delta på lika villkor i skolans gemenskap. I en 

förlängning av det kritiska perspektivets grundtankar kan man enligt författaren utläsa en 

slags vision om att specialpedagogik överhuvudtaget inte behövde finnas till om skolans 

verksamhet kunde möta varje barns behov utifrån deras egna förutsättningar, dvs. utan att 

använda sig av ett segregerande språkbruk och segregerande arrangemang (Nilholm, 2003). 

 

Nilholm (2003) refererar till Clark, Dyson och Millward 1998 och Dyson och Millward 

2000 då han utvecklar ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet. Detta perspektiv uppkom 

genom det kritiska perspektivets utopiska syn som beskrivits ovan. Nilholm (2003) menar 

att det är kritiken av det kritiska perspektivets utopiska syn på avskaffandet av 

specialpedagogik som gett upphov till det tredje perspektivet. Nilholm (a.a.) anser att detta 

perspektiv inte är lika väl förankrat som de två andra synsätten, men författaren 

argumenterar för att de olika synsätten bör ses som en sorts orienteringspunkter i vilket eller 

vilka synsätt som råder. I ett dilemmaperspektiv framhålls det motsägelsefulla i det 

grundläggande utbildningssystemet. Författaren anser att denna motsägelsefullhet visar sig 

på olika sätt, bland annat genom att skolan avser att fostra blivande samhällsmedborgare, 

och då har till uppgift att lära ut liknande saker till alla elever, samtidigt som 

undervisningen ska vara individanpassad utifrån de förutsättningar eleven har. Olika skolor 

har också olika syn på hur skolans verksamhet ska bedrivas, vilket kan leda till 

motsättningar. Det som betonas inom dilemmaperspektivet är betydelsen av att skapa 

kunskap om på vilket sätt dessa motsättningar påverkar den aktuella verksamheten i skolan 

samt vilken följd detta kan få för olika parter (Nilholm, 2003). 
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Den andre forskaren vars perspektiv på specialpedagogisk verksamhet jag kommer att 

presentera är Haug (1998). Han beskriver utvecklingen inom specialundervisningen i ett 

historiskt perspektiv och lanserar begreppet social rättvisa, vilket spelar en central roll i 

hans beskrivning av demokratiseringsprocessen mot att skapa en skola för alla. I sin text om 

social rättvisa lyfter Haug (a.a.) fram begrepp som lika värde, människovärde och 

jämställdhet och argumenterar för att alla ska uppleva skolan som sin, trivas där och ha 

utbyte av den. Vidare poängterar Haug (a.a.) att det vi menar när vi pratar om social rättvisa 

har varierat genom vår historia och tolkas också på många och delvis oklara sätt. Det finns, 

enligt honom, fyra olika sätt att se på hur vi kan förstå innebörden i exempelvis begreppet 

en skola för alla. De två första sätten, menar Haug (a.a.) handlar om vad han kallar 

komplementära uppfattningar och verkar samtidigt. Det första, av dessa sätt att tänka är att i 

stort sett alla har rätt till utbildning, men alla har inte rätt till samma utbildning. Det 

avgörande för vilka som hade den formella rätten kunde ha med flera olika faktorer att göra 

bland annat kön, var man bodde eller på vilken nivå man befann sig i samhällets 

statushierarki. Det andra tankesättet, som också hör till den komplementära uppfattningen, 

handlar om att alla ska ges samma rätt till samma utbildning, vilket introducerades på 1800-

talet. Den tredje tolkningen av begreppet är den kompensatoriska lösningen och kan 

förklaras som att alla ska ha utbyte av skolan. Detta rättvisetänkande innebär här att vissa 

elever pekas ut på grund av sina tillkortakommanden då de inte kan prestera lika bra som 

majoriteten och ofta leder detta till exkludering (Haug, 1998). 

 

Det fjärde synsättet, vilket Haug (1998) benämner som det demokratiska 

deltagarperspektivet innebär att det är odemokratiskt att använda individens prestation som 

grund för hur man värderas i den obligatoriska skolan. Viktiga faktorer i detta synsätt är att 

ha en helhetssyn till exempel genom att se till individens sociala situation, intressen och 

förmågor. Målsättningen är inte att kompensera individens brister utan i stället går denna 

organisation ut på att skolan måste kunna möta och hantera mångfalden. För att uppnå ett 

demokratiskt deltagarperspektiv är inkludering en förutsättning och Haug (a.a.) uttrycker 

denna grundtanke på följande sätt: ”…att alla som senare ska vara tillsammans i samhället 

också är det i skolan” (a.a., s. 18). Inom detta perspektiv ska var och en ha möjlighet att 

vara delaktig och påverka sin egen skolsituation (Haug, 1998).    

 

Haug (1998) anser att bakom några av de centrala dragen inom den svenska skolans debatt 

om specialundervisning, står ett ökat krav på organisatoriskt differentiering. I sitt 
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resonemang pekar författaren på två förhållanden, där det ena är att man inom den svenska 

skolan har haft intentioner om en inkluderande skola, som är baserad på demokratiska 

värden. Det andra består av att den nuvarande utvecklingen verkar gå i motsatt riktning, där 

de kompensatoriska strategierna står som centrala inslag. Detta påstående står även Persson 

(2001) bakom då han skriver ” Den specialpedagogiska verksamhetens tradition återfinns 

inom det kategoriska perspektivet och det finns skäl att anta att detta perspektiv dominerar 

även idag” (Persson, 2001, s. 144). 

 

Den tredje forskaren vars perspektiv på specialpedagogisk verksamhet jag kommer att 

presentera är Persson (2001). Han argumenterar för en modell där specialpedagogisk 

verksamhet bör ses ur ett relationellt perspektiv, vilket kan förklaras som att den 

specialpedagogiska verksamheten ska gå hand i hand (fungera i interaktion) med den övriga 

pedagogiska verksamheten i skolan. Det centrala i det relationella synsättet står med andra 

ord för att elevens förutsättningar att nå målen påverkas av omgivningens möjligheter att 

möta dessa olika behov, skriver Persson (a.a.). I stället för att se det som att problemet 

ligger hos individen står detta synsätt för en grundsyn som lyfter fram miljöns betydelse för 

elevens individuella förutsättningar. Detta synsätt ställer större krav på skolans olika 

pedagogiska aktörer där arbetslagets kompetens och förmåga är viktiga hörnstenar för 

bemötandet av den enskilda eleven (Persson, 2001). 

 

Det motsatta synsättet till det relationella, menar Persson (2001) är det kategoriska 

perspektivet där den enskilda elevens förutsättningar fokuseras utifrån individen, oberoende 

av hur miljön runt omkring ser ut. Detta synsätt kan jämföras med Haugs (1998) 

kompensatoriska perspektiv som jag skrivit om tidigare.  

 

Dessa två perspektiv, det relationella och det kategoriska perspektivet, som Persson (2001) 

skriver om verkar parallellt och kan förstås som två helt olika sätt att se på elevers 

skolsvårigheter, utan att de för den skull behöver utesluta varandra. I sin beskrivning av de 

två perspektiven illustrerar Persson (2001) vilka konsekvenser detta får för elever i 

svårigheter inom sex olika pedagogiska huvudområden: 
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                                  Relationellt perspektiv         Kategoriskt perspektiv  

__________________________________________________________________  

Uppfattning av peda-      Förmåga att anpassa under-           Ämnesspecifik och undervisnings- 

gogisk kompetens            visning och stoff till skilda            centrerad´ 

                                         förutsättningar för lärande  

                                         hos eleverna  

_______________________________________________________________________________ 

Uppfattning av                Kvalificerad hjälp att planera          Kvalificerad hjälp direkt relaterad till  

specialpedagogisk           in differentiering i under-                elevers uppvisade svårigheter 

kompetens                       visning och stoff 

_______________________________________________________________________________  

Orsaker till special-        Elever  i  svårigheter.                       Elever  med  svårigheter. Svårigheter 

pedagogiska behov         Svårigheter uppstår i                        är antingen medfödda eller på annat 

                                         i mötet med olika företeelser           sätt individbundna. 

                                         i uppväxt- och utbildnings- 

                                         miljön 

 ______________________________________________________________________________ 

Tidsperspektiv                 Långsiktlighet                                  Kortsiktlighet    

_______________________________________________________________________________                   

Fokus för special-          Elev, lärare och lärandemiljö           Eleven 

pedagogiska åtgärder 

_______________________________________________________________________________ 

Förläggning av ansva-   Arbetsenheter (-lag) och lärare        Speciallärare, specialpedagoger och  

ret för specialpedago-     med aktivt stöd från rektor              elevvårdspersonal 

gisk verksamhet   

_______________________________________________________________________________ 

Konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval  

(Källa: Persson, 2001, s. 143)  

 

Perssons (2001) båda perspektiv, det relationella och det kategoriska perspektivet kommer 

att prövas som analysverktyg i denna studie. I arbetet med att analysera resultat kommer jag 

att använda mig av ovanstående tabell. Tanken om att jag vill prova just Perssons (a.a.) 

perspektiv grundar sig i att Asp Onsjö (2006) lyfter fram att det specialpedagogiska fältet 

sedan länge har präglats av två skilda synsätt, vilket jag skrivit om tidigare. Asp Onsjö (a.a.) 

menar att det ena synsättet anger att avvikelsen främst ligger hos individen, vilket får till 

följd att åtgärderna fokuseras mot att bota individen som har problemet. Detta synsätt, anser 

jag, kan jämföras med det kategoriska perspektivet som Persson (2001) illustrerar. Det 

andra synsättet som det specialpedagogiska fältet präglats av har sin grundtanke i idén om 
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en skola för alla där alla elevers rättighet till delaktighet lyfts fram, enligt Asp Onsjö 

(2006). Författaren poängterar att i detta synsätt förstås elevers svårigheter som något som 

uppstår i mötet mellan individen och dess omgivning. Detta synsätt kan enligt min mening 

jämföras med det perspektiv som Persson (2001) kallar det relationella perspektivet. 

Min intention är att prova om det relationella och det kategoriska perspektivet kan 

synliggöras i förskolan och grundskolans verksamhet. För mig är det intressant att försöka 

få en bild av om och i så fall hur, dessa två synsätt kan synliggöras i de båda skolformerna.  

 

Specialpedagogens yrkesfunktion 

Följande kapitel kommer att handla om en förändrad yrkesroll, från speciallärare till 

specialpedagog, och ett förändrat synsätt på arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Avslutningsvis kommer jag att ta upp åtgärdsprogram som är ett dokumentationsverktyg 

inom grundskolan i arbetet med elever i svårigheter.   

 

Från speciallärare till specialpedagog  
I början på 1960-talet startade en statligt reglerad speciallärarutbildning (Bladini, 2004). 

Utbildningens längd varierade från en till två terminer och hade olika inriktningar och 

specialiseringar (Malmgren Hansen, 2002). Områden som de studerande kunde välja att 

specialisera sig i resulterade i att speciallärarna efter avslutad utbildning uppfyllde 

kriterierna för att få behörighet som talpedagog eller behörighet att undervisa särskolans 

elever (a.a.). Grundtanken med speciallärarnas arbete var huvudsakligen att arbeta med 

undervisning skriver Bladini (2004). Hon lyfter fram att i utredningen ”Specialpedagogik i 

skola och lärarutbildning” som kom 1986 lanserades en ny syn på speciallärarutbildningen. 

Utgångspunkten i det nya synsättet, menar Bladini (a.a.) bestod i att utredarna ville lyfta 

fram lärarnas behov av att tillägna sig specialpedagogisk kunskap och detta arbete skulle 

ske i nära samarbete med ledningsgruppen. Bladini (a.a.) anser att det redan i denna 

utredning framgår att specialpedagogen i sitt kommande yrke skulle arbeta med 

undervisning men också ha en handledande och rådgivande funktion. 

 

Speciallärarutbildningen lades ner 1989 och ersattes 1990 med specialpedagogutbildningen 

(Bladini, 2004). De specialpedagoger som utbildades skulle kunna arbeta inom såväl 

förskola, grundskola som gymnasieskola skriver Bladini (a.a.). Enligt 

lärarutbildningskommitténs slutbetänkande från 1999 skulle specialpedagogen kunna: 
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• omsätta och utveckla sina specialpedagogiska ämneskunskaper i pedagogisk  

   verksamhet, 

• identifiera och beskriva faktorer som finns i skolan och samhället i stort och som   

  orsakar svårigheter i individens lärande och utveckling, 

• på ett kvalificerat sätt genomföra pedagogiska utredningar av individens  

  svårigheter på organisations-, grupp och individnivå, 

• utforma åtgärdsprogram i samarbete mellan skola och hem, 

• utveckla skolans lärandemiljöer utifrån åtgärdsprogram och utbildningspolitiska  

  styrdokument, 

• utveckla principer och former för pedagogisk differentiering inom gruppen eller klassen, 

• utgöra en kvalificerad samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, föräldrar i    

  pedagogiska frågor 

• genomföra kvalificerad uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den    

  lokala skolans utveckling mot att kunna möta behoven hos alla elever.  

        (SOU 1999:63 s 208)  

 

Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen var från början utformad i en 60 

alternativt 40 poängs utbildning, men blev redan inom loppet av två år en 60 poängs 

utbildning för alla förklarar Bladini (2004). Antagningen till den nya utbildningen gick till 

på ett sådant sätt att 80 % av platserna skulle fyllas av en så kallad behovskvot. Detta 

innebar att arbetsgivare hade möjlighet att motivera att den specialpedagogiska 

kompetensen eftersöktes i den egna verksamheten (Bladini, 2004). I begynnelsen hade den 

nya påbyggnadsutbildningen fyra olika inriktningar inom det specialpedagogiska fältet. En 

inriktning var mot dövhet och hörselskada, en annan mot synhandikapp, en tredje mot 

utvecklingsstörning samt en fjärde inriktning mot komplicerad inlärningssituation (Bladini, 

2004). 

 

En förändrad yrkesroll 
Den nya specialpedagogutbildningen innebar flera olika förändringar mot den tidigare 

speciallärarutbildningen menar Bladini (2004). Speciallärarens huvudsakliga arbete med att 

undervisa enskilda elever utanför klassrummet ställdes mot specialpedagogens 

ansvarsområden som gick ut på att denne skulle utföra sitt arbete på tre nivåer: individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Dessutom skulle specialpedagogens kompetens bestå i att 

bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete och även arbeta med olika typer av samtal såsom 

handledningssamtal (Bladini, 2004)). Exakt vilken handledning som specialpedagogen 

förväntades utföra fanns det ingen närmare beskring av (Malmgren Hansen, 2002 och 
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Bladini, 2004). I likhet med Bladini (a.a.) beskriver Malmgren Hansen (a.a.) att 

specialpedagogens roll innebar en förändring.  Malmgren Hansen (a.a.) skriver att till 

skillnad från specialläraren som undervisat elever enskilt eller i mindre grupp, skulle 

specialpedagogens arbete riktas mot en handledande funktion. Samtidigt förändrades 

specialpedagogens funktion inom organisationen, då lärare och annan personal inom skolan 

var de som var ämnade att ta emot denna handledning (Malmgren Hansen, 2002). 

Vernersson (2002) beskriver att specialpedagogerna till skillnad från speciallärarna inte har 

den undervisande rollen i någon större omfattning i sin yrkesutövning. Vidare menar hon att  

specialpedagogers verksamhet från början bestått av följande huvudteman i sin yrkesroll: 

rådgivande, konsultativa, handledande och undervisande funktioner. År 1990 startades 

specialpedagogutbildningen med en mera vetenskaplig förankring (Vernersson, a.a.).  

Bladini (2004) framhåller att specialpedagogens nya funktion kan beskrivas på två sätt. Det 

ena är att den ska vara utformad för att möta elever i svårigheter, där WHO:s definition för 

handikapp styr utbildningens innehåll och upplägg. Den andra sidan, menar hon, står för att 

specialpedagogen ska kopplas närmare till skolans ledning och nu förväntas undanröja de 

hinder som uppstår i elevernas lärandemiljö. Genom specialpedagogens nya funktion att 

anpassa skolmiljön och undanröja hinder var visionen att eleverna inte ska behöva hamna i 

dessa svårigheter. I och med detta blev nu följden att specialpedagogens funktion blev 

alltmer konsultativ och då inte enbart mot pedagoger utan också mot barn och föräldrar, 

poängterar Bladini (2004).  

 

Bladini (2004) menar att specialpedagogen förväntades inta rollen som en slags 

förändringsagent i strävan att uppnå en skola för alla. I jämförelse med specialläraren som 

hade haft en tydlig plats i skolan genom att fungera som ett komplement till läraren, skulle 

specialpedagogen beträda helt ny mark i en ny yrkesroll. Detta beskriver Bladini (2004) 

som en ny inriktning i den befintliga lärarprofessionen eftersom specialpedagogens 

verksamhetsområde stod för någonting nytt men inte på långa vägar var förankrad på denna 

arena. 

 

Oklarheter om den nya yrkesrollen   
Såväl Bladini (2004) som Malmgren Hansen (2002) tar upp att det råder oklarheter kring 

vilka uppdrag som ingår i en specialpedagogs arbetsuppgifter. Detta visar också Malmgren 

Hansen (2002) i en studie av några nyexaminerade specialpedagogers etablering i sin nya 
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profession. Hon framhåller att specialpedagogerna inte själva visste vad de utbildades till då 

de påbörjade sin specialpedagogutbildning 1990, utan levde i tron att de utbildades till 

speciallärare. Det är just denna otydlighet i yrkesprofessionen som Bladini (2004) lyfter 

fram då hon argumenterar för att den identitetskris som uppkom i övergången från special-

lärare till specialpedagog fortfarande spelar en avgörande roll för hur specialpedagogens 

yrkesroll ser ut.  Det var inte bara specialpedagogerna själva utan även lärare och skol-

ledning som visade sig ha svårigheter i att tolka och förstå specialpedagogens yrkesroll 

(Bladini, 2004).  

Vernersson (2002) lyfter fram att i den nya lärarutbildningen som startades 2001 fanns det 

möjlighet för studenterna att välja till en ”fördjupad specialpedagogisk kompetens”, utöver 

den ordinarie specialpedagogiska undervisningen och menar att detta kommer att få 

framtida konsekvenser för hur specialpedagogens roll kommer att se ut (Vernersson, 2002).  

 

Att etablera en ny profession 
Malmgren Hansen (2002) tar i sin avhandling upp att verksamheten för de tretton 

specialpedagogerna som ingick i hennes studie i hög grad är behovsstyrd. Beroende på vilka 

behov skolan och dess personal har får specialpedagogen anpassa sitt arbete utifrån detta 

med sin specialpedagogiska kompetens. De som i läroplanen (Lpo 94) benämns vara elever 

i behov av särskilt stöd är de som är målgruppen för specialpedagogiskt stöd (Lpo 94). 

Malmgren Hansen (2002) lyfter fram att det egentliga behovet lika ofta finns hos läraren 

eller i form av brist på resurser i klassrummet, men det framförs som ett direkt elevbehov. 

Persson (2001) argumenterar för att rektor tillsammans med specialpedagogen ska arbeta 

fram en verksamhet som är till för alla och i detta arbete ligger stort fokus på att utveckla 

kvalitén i skolans inre arbete för att kunna uppnå en bra lärandemiljö för alla barn och 

elever. Hur dessa kompetenser bäst ska användas, menar Persson (a.a.) beror på vilket 

behov den aktuella skolverksamheten har, vilket kräver ett flexibelt arbetssätt för 

specialpedagogerna. 

 

Malmgren Hansens (2002) studie visar att innehållet i specialpedagogernas arbete är av 

skiftande karaktär. En vanligt förekommande uppfattning är att de i början av sin 

yrkesprofession varit försiktiga med att lägga fram för mycket nyheter, skriver författaren. 

Hon menar vidare att pedagogisk handledning är ett exempel på en sådan nyhet. 

Specialpedagogerna har i stället arbetat sig fram genom att försöka etablera en kontakt med 



 - 20 - 
 

någon och i denna kontakt tagit chansen att införa något nytt. Fem år efter sin utbildning 

hade dessa specialpedagoger lyckats bygga upp en identitet och format strategier för att 

förändra den verksamhet som de arbetade inom (Malmgren Hansen, 2002). 

I specialpedagogers vardag figurerar en uppsjö av arbetsuppgifter vilka är både individ- och 

strukturinriktade. De individuellt inriktade arbetsuppgifterna riktas mot individen genom att 

fokusera på pedagogiska uppgifter samt att vara en lyssnande och medkännande 

medmänniska som kan vara ett stöd för elever eller lärare menar Malmgren Hansen (2002). 

Persson (2001) framhåller att specialpedagogen ska ha ett nära samarbete med arbetslaget 

men också vara en rådgivare och samtalspartner för såväl personal som föräldrar. De mer 

strukturinriktade arbetsuppgifterna, beskrivs av Malmgren Hansen (2002) vara exempelvis; 

handledning, kontakter med organisationer utanför skolan, temaarbete, handlingsplaner, 

bollplank och uppföljning. Dessa utgör den största delen av de yrkesverksamma 

specialpedagogernas arbete. Malmgren Hansen (2002) lyfter fram att några av de tretton 

specialpedagogerna som ingår i studien har ett arbetsinnehåll som i hög grad motsvarar det 

som den förnyade specialpedagogiska utbildningen var ämnad till, nämligen arbete med 

skolrelaterade uppgifter som handledning, övergripande frågor och utvecklingsprojekt. 

Andra vanligt förekommande inslag i specialpedagogernas arbetsrelaterade uppgifter består 

av att utgöra ett stöd i klassen, planering tillsammans med klasslärare samt att undervisa 

och handleda enskilda elever. Samtliga specialpedagoger i Malmgren Hansens (2002) 

studie poängterade att det är barnet/eleven som är deras främsta uppdragsgivare och det är 

hos barnen/eleverna som deras stora engagemang finns. Specialpedagogerna är också 

delaktiga i konferenser, föräldrasamtal samt i upprättande, genomförande och utvärdering 

av åtgärdsprogram. Malmgren Hansen (2002) poängterar att specialpedagogen i sitt arbete 

har en viktig och betydelsefull roll med att bevaka att de planer som upprättas för elever 

genomförs i praktiken. Bladini (2004) skriver om specialpedagogen som en slags 

förändringsagent i intentionen med att uppnå en skola för alla. Detta är inte något enkelt 

uppdrag eftersom de flesta specialpedagoger ofta saknar styrning från ledningshåll samt att 

de också verkar sakna inflytande över resurser och vilken inriktning det specialpedagogiska 

arbetet ska ha, menar Bladini (a.a.). Malmgren Hansen (2002) poängterar 

specialpedagogernas upplevelse av att det är skolledningen som styr över vilket mandat som 

specialpedagoger får och vilket förändrings- arbete som ska involveras i den 

specialpedagogiska verksamheten. 
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Ett ungt kunskapsfält 
Bladini (2004) tar i sin avhandling upp dessa oklarheter och menar att det är avsaknaden av 

specialpedagogisk forskning som är en av orsakerna till oklarheterna. Vidare argumenterar 

författaren för att det saknas teoribildning inom det specialpedagogiska fältet, vilket gör det 

svårt att genomföra någon djupare forskning inom området. Persson (2001) delar denna 

åsikt då han lyfter fram att forskningen inom specialpedagogik kritiserats i stor omfattning 

och att detta har sin grund i avsaknaden av intresse i att utveckla teoribildning inom det 

specialpedagogiska kunskapsområdet. Bladini (2004) skriver att specialpedagog yrket ännu 

inte ses som en profession utan det befinner sig i en professionaliseringsprocess. För att 

specialpedagogyrket ska få legitimitet och kontroll över sitt kunskapsområde krävs en egen 

teoretisk kunskapsbas. När yrket får status som en egen profession kommer förmodligen  

många av de oklarheter som finns nu att försvinna, skriver Bladini (2004).  

 

Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner   
Specialpedagogen för i sitt arbete skilda typer av samtal med flera olika aktörer. Dessa 

aktörer kan vara pedagoger som specialpedagogen har handledningssamtal med, det kan 

också handla om samtal med pedagoger där specialpedagogen har konsultativa samtal av 

rådgivande karaktär. Specialpedagogen finns även med i samtal med pedagoger i arbetet 

kring upprättandet av åtgärdsprogram och naturligtvis förs också samtal med barn/elever 

och vårdnadshavare kring den aktuella skolsituationen.  

 

Bladini (2004) skriver i sin avhandling om institutionella samtal, vilka kan beskrivas vara 

de samtal som pågår inom många yrken som en form för rådgivning eller vägledning. 

Utvecklingssamtal är en typ av institutionella samtal som sker i förskolan och skolan 

tillsammans med pedagoger, föräldrar och elever, menar hon. Även handledningssamtal har 

likheter med institutionella samtal, enligt författaren och hon lyfter fram att 

specialpedagogers handledningssamtal kan vara ett bra stöd för pedagoger som har behov 

av råd och stöd i sitt arbete med barn i svårigheter (Bladini, 2004). 

 

Ett av specialpedagogens uppdrag är att föra handledningssamtal, men vad som menas med 

handledning i detta sammanhang är oklart då det ges olika innebörd beroende på i vilket 

sammanhang handledningen ges anser Bladini (2004). Handledning kan användas för den 

typ av samtal som studerande erbjuds under sin utbildning, inom lärlingsutbildningar och 
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till yrkesverksamma. Ett sätt att försöka beskriva handledning som fenomen är att se det 

som en form för påverkansprocesser, anser hon och argumenterar för att det gemensamma 

syftet med handledningens funktion är att erbjuda deltagarna möjlighet till stöd, lärande och 

utveckling (Bladini, 2004). 

 

Specialpedagogers handledande funktion inom skolområdet tar sin utgångspunkt i att den 

nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen startades 1990 (Malmgren Hansen, 2002). 

Innan dess hade handledning i huvudsak varit vanligast förekommande i samband med att 

psykologer gav handledning i terapeutiska sammanhang där klienternas personliga problem 

och funderingar lyftes fram (a.a.). 

Enligt Gjems (1997) kan den handledande funktionen se olika ut exempelvis; en 

undervisningsfunktion, bidra till social stöttning, vara rådgivande och utmanande.  

Gjems (1997) pekar på att det som är avgörande för vilken av dessa delar som får störst 

utrymme i samtalet har att göra med handledarens egen syn på kunskap och inlärning. Hon 

beskriver att de olika delarna också kan vara av varierande karaktär och verka i olika 

omfattning. Detta menar författaren till stor del beror på hur den specifika handledaren 

värderar sina grundläggande tankar för handledningsarbetet och också vilken inriktning 

denne har inom sitt yrkesområde. Hur man som handledare väljer att lägga betoningen på 

delarna undervisning, stöd, utmaning eller råd är avgörande för hur samspelet mellan 

deltagaren och handledaren blir, vilket naturligtvis också påverkar såväl innehåll som 

resultat (Gjems, 1997). 

 

Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2005) har i sin artikel särskilt fokuserat kring 

betydelsen av att handledare och deltagare i handledningssamtalet talar om vilka 

förväntningar och föreställningar de har på handledningen innan processen startar. 

Författarna menar att det är viktigt att handledningens aktörer klargör vilka förväntningar de 

har på sig själva, på varandra och på handledningen. Eftersom förväntningar oftast finns, 

dock inte alltid uttalade påverkar dessa omedvetet resultatet av hur handledningen blir. 

Författarna (a.a.) poängterar att skolledarna har det övergripande ansvaret för att bedriva 

skolutveckling och kompetensutveckling för personal, och har därmed en nyckelposition 

genom att tillsammans med personal planera och bedriva skolans utveckling, där 

handledning kan utgöra en del. Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2005) argumenterar 

också för vikten av att skolledaren är väl insatt i vad handledningen kan innebära samt vad 

olika inriktningar och syften kan bidra med. Vidare anser författarna att kommunikation 
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mellan skolledare och arbetslag måste finnas samt att skolledarna är aktiva deltagande när 

det gäller handledning, annars är risken stor att arbetslaget upplever att handledningen är 

något som rektor bestämt utan att arbetslaget varit delaktiga i beslutet (Lendahls Rosendahl 

& Rönnerman, 2005). 

 

Gjems (1997) skriver om två begrepp som har att göra med relationen mellan handledare 

och deltagare i en handledningssituation. Dessa två begrepp är; symmetriska och 

komplementära relationer och de har sitt ursprung i Batesons teori om kommunikation, 

uppger författaren. Hon förklarar begreppet symmetriska relationer med att båda parter i 

handledningssamtalet uppträder på likartat sätt gentemot varandra och kan uttryckas som en 

slags jämlikhet då de två parterna fokuserar på samma syfte med handledningen. I en 

symmetrisk relation existerar inte någon hierarki, utan man respekterar den andres 

kunnande inom sitt yrkesområde (Gjems, 1997). Det är inte viktigt att påpeka vad som är 

rätt eller fel, eftersom jämlikheten består av att man låter den andra få en egen insikt i vad 

som är den bästa lösningen för den aktuella situationen, menar författaren. Begreppet 

komplementära relationer, syftar enligt henne på ett förhållningssätt som på ett eller annat 

sätt går in i varandra. Här har de två parterna olika förhållningssätt gentemot varandra. I det 

komplementära förhållandet finns ingen jämlikhet om man ställer detta i relation till styrka 

och status. Detta, menar Gjems (1997) betyder i praktiken att handledaren levererar och 

deltagarna agerar mottagare. Man kan säga att handledaren har en komplementär funktion 

då hon har en speciell kompetens att bedriva handledning inom ett område som hon 

behärskar på ett tillfredsställande sätt och delar med sig av denna kompetens till deltagarna. 

Deltagarna kompletterar således den roll som handledaren har, genom att de tar emot den 

kompetens hon förmedlar och författaren poängterar den utmaning som ligger hos 

handledaren att försöka uppnå en symmetrisk relation till deltagarna inom själva 

kunskapsområdet och en komplementär relation inom det området hon handleder i (Gjems, 

1997). 

 

I sin avhandling har Bladini (2004) undersökt hur elva specialpedagoger beskriver och 

genomför handledning med pedagoger i förskola och grundskola. Hon har särskilt 

intresserat sig för samtalets innehåll samt de påverkansprocesser som äger rum i samtalet. 

Resultatet i hennes studie visar att specialpedagogerna använder handledning som såväl 

verktyg för att förbättra barns situation samt handledning som rum för reflektion för att 

stimulera pedagogernas tänkande om aspekter av sitt arbete. Vidare pekar studiens resultat 
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på att det var handledning som verktyg som dominerade samtidigt som författaren lyfter 

fram att villkoren för att utveckla handledning som rum för reflektion behöver ses över 

(Bladini, 2004). 

   

Åtgärdsprogram 
Då det framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder i någon form är det rektors 

ansvar att se till att ett åtgärdsprogram upprättas. Ansvarig lärare ska utarbeta detta 

tillsammans med elev och vårdnadshavare. I arbetet med att skriva åtgärdsprogram finns 

ofta specialpedagogen med som stöd. En av de arbetsuppgifter som åligger en 

specialpedagog är att göra pedagogiska bedömningar och utredningar kring enskilda elever. 

Dessa olika arbetsuppgifter är delmoment i den kartläggning som görs om elever som är i 

behov av särskilt stöd och denna kartläggning är en viktig del i det uppdrag som en 

specialpedagog har i förskola och grundskola. I utredningen som skrivs är det viktigt att 

lyfta fram barnets/elevens starka sidor och de kompetenser och intressen som barnet/eleven 

har. I SOU (2000:19) poängteras vikten av att elevers och vårdnadshavares syn på skolan 

och barnets/elevens skolsituation lyfts fram för att möjliggöra att de olika delarna kan bilda 

en helhet för barnet/eleven (SOU 2000:19). 

 
I SOU 1999:63 beskriver lärarutbildningskommittén specialpedagogens uppdrag på 

följande sätt. 

  

”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 koppling 

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

gruppnivå och organisatorisk nivå. 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. 193) 

 

Enligt Skolverket (2001) har åtgärdsprogram av olika slag figurerat redan sedan 1976 

genom ett riksdagsbeslut, men lyfter fram att det var SIA, skolans inre arbete, utredningen 

som var först med att använda begreppet. Den ursprungliga tanken med att använda sig av 

åtgärdsprogram var att så långt som möjligt komma bort från de individinriktade 

handlingsplaner som fokuserade kring att eleven skulle träna mer på det han eller hon inte 
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kunde och på så sätt kunna botas från sina svårigheter. SIA utredningen argumenterade i 

stället för att det var skolans verksamhet som skulle fokusera för att åstadkomma förändring 

av verksamheten i stort. Denna perspektivförskjutning innebar då att stödet till eleven skulle 

ta sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Det man menar är att undervisningens innehåll 

och upplägg, elevernas relationer till varandra och relationerna till pedagogerna skulle 

vidareutvecklas (Skolverket, 2001). 

 

Ett åtgärdsprogram beskrivs av Persson (2001) vara ett dokument för elever som behöver 

särskilda stödåtgärder och det är rektors skyldighet att ta ansvar för att åtgärdsprogram 

upprättas och även att eleven och vårdnadshavare erbjuds möjlighet att delta vid 

utarbetandet av programmet (Persson, 2001). Asp Onsjö (2006) har i sin avhandling 

undersökt hur det går till när åtgärdsprogram utarbetas och på vilket sätt det leder till en 

bättre skolsituation för den enskilda eleven. Hennes resultat pekar på att för att 

åtgärdsprogram ska fungera som verktyg i den pedagogiska verksamheten krävs att det 

ställs upp konkreta mål och det är också ytterst viktigt att alla parter känner delaktighet i 

processen. Hennes undersökning visar på att skolans personal i många fall har fastställt 

planering och mål innan vårdnadshavare och elev blir involverade. Studien visar också att 

en del pedagoger och arbetslag gör en omfattande dokumentation i åtgärdsprogrammen men 

det blir mest ord som inte förändrar eller förbättrar den enskilde elevens skolsituation. 

Andra åtgärdsprogram som har en enklare dokumentation kan däremot ge planerat resultat 

och uppsatta mål kan nås (Asp Onsjö, 2006). 

 

Uppföljningar och utvärderingar som gjorts kring åtgärdsprogram (SOU, 2000:19) pekar på 

att dessa inte upprättas i den omfattning som de borde, men att en förbättring har skett 

under senare år. Det står klart att mycket behöver göras för att höja kvaliteten på 

åtgärdsprogrammens innehåll. En av anledningarna till att inte åtgärdsprogrammen 

upprättas i önskad utsträckning är lärares motstånd till dessa skriftliga dokument. En annan 

anledning till detta är att lärare uppger att de har ont om tid att skriva åtgärdsprogrammen. 

Det förefaller också som många lärare inte tycker att den skriftliga dokumentationen som 

åtgärdsprogrammen för med sig är nödvändig eftersom lärarna anser att de lika gärna kan 

ha de aktuella åtgärderna i huvudet. En stor del av lärarkåren ogillar namnet åtgärdsprogram 

eftersom de menar att det syftar till att åtgärda barnet, då det i stället är skolans åtgärder 

som det borde fokuseras på gällande vad som ska planeras och genomföras (SOU, 

2000:19).  
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Preciserade frågoställningar 

Jag är intresserad av att försöka få en bild av hur förskollärare och grundskollärare vill att 

specialpedagoger ska arbeta inom förskola och grundskola. Kanske är förväntningarna inte 

detsamma inom de båda skolformerna? Om det finns skillnader, på vilket sätt blir de då 

synliga? Om det är så att förväntningarna på specialpedagogens yrkesfunktion skiljer sig 

mellan förskolans och grundskolans pedagoger, vad beror det i sådana fall på? Går det att 

finna något svar på dessa frågor? Vad händer om jag provar Perssons (2001) perspektiv? 

Kan Perssons (a.a.) relationella och kategoriska perspektiv göra eventuella skillnader 

tydliga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 27 - 
 

Metod 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet föll på denna 

metod eftersom syftet med min undersökning är att undersöka hur tre förskollärare och tre 

grundskollärare beskriver sina förväntningar på specialpedagogers yrkesfunktion.  

Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få fram nyanserade beskrivningar av de 

olika kvalitativa aspekterna som ingår i den intervjuades livsvärld, menar Kvale (1997). 

Med andra ord kan man inte i förväg konstruera tänkbara svarsalternativ eller avgöra vad 

som är sant eller inte sant i kvalitativa intervjuer. Det som är sant för respondenten är just 

sant för denne. Det väsentliga enligt Trost (2005) är att intervjuaren ska söka svaret på 

frågan hur, snarare än på frågan varför personen tycker som den gör.  

 

Jag har arbetat fram en egen intervjuguide där jag i förväg strukturerade upp olika 

frågeområden kring ämnet jag ville undersöka, se Bilaga 2. Trost (2005) argumenterar för 

att göra en lista över frågeområden och menar att listan ska vara förhållandevis kort, men ta 

upp stora delområden. Jag har endast genomfört sex intervjuer eftersom jag delar (Trost, 

2005) tankar om att ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värda än ett flertal mindre väl 

utförda. 

 

Mina intervjuer hade en låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003) och 

intervjuformen är enligt Kvale (1997) halvstrukturerad då jag formulerat en rad teman och 

förslag på relevanta frågor kring de områden som jag vill söka svar på. Jag delar de tankar 

han har om fördelen med att jag i denna intervjuform har möjlighet att formulera om såväl 

frågor som ordningsföljd om det krävs för att fånga upp de svar och berättelser som 

respondenten ger under intervjun. (Kvale, 1997). 

 

Urval  
Jag ville ta reda på vilka förväntningar som finns på specialpedagogen bland några 

förskollärare och grundskollärare som har arbetat några år inom förskola och grundskola. 

Urvalet som gjordes för min undersökning bygger på ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Personerna har funnits i min närhet eftersom de arbetar i samma skolområde som jag själv. 

Med anledning av mitt urval är det väsentligt att komma ihåg att de resultat jag fått fram 

inte kan generaliseras till att gälla alla grupper, utan endast den undersökta grupp som ingår 
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i min undersökning (Trost, 2005). Detta utesluter ändå inte att det som framkommer i mina 

resultat kan vara av generellt intresse även för andra.  

Jag bestämde mig för att genomföra sex intervjuer då jag gjorde bedömningen att detta 

skulle vara ett tillräckligt antal för att få ta del av den eventuella variationen inom såväl 

utbildningsform, som erfarenheter utifrån där personerna är yrkesverksamma. De sex 

personerna valdes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval eftersom de fanns i min närhet 

och uppfyllde de kriterier jag hade satt upp. Inför mitt urval ställdes följande kriterier på 

personerna som skulle kunna vara aktuella i min undersökning: 

 

   - Förskollärarexamen eller grundskollärarexamen 

- I nuläget yrkesverksam pedagog 

- Skall ha arbetat minst fem år inom yrket 

- Skall inte vara någon nära bekant 

 

Min motivering till de ovan nämnda kriterierna är att personerna jag intervjuar skall ha en 

pedagogisk utbildning inom de stadier som de är yrkesverksamma inom. Genom att vara 

yrkesverksam borde sannolikheten öka att ha erfarenhet om specialpedagogens funktion på 

det aktuella skolområdet. Efter fem år i yrket ökar också sannolikheten att intervjupersonen 

har en egen arbetslivserfarenhet och också ha egna tankar kring hur en specialpedagogs 

funktion är eller bör vara. Att intervjupersonen inte ska vara någon nära bekant har avsikten 

att minimera risken att intervjupersonens erfarenheter och tankar inte ska påverkas av att vi 

känner varandra.  

 

Samtliga pedagoger ombads att ta kontakt med mig personligen, via mail eller telefon för 

att anmäla sitt intresse till att delta i undersökningen. Bland förskolans pedagoger fick jag in 

tio intresseanmälningar, vilket motsvarar ca 20 procent av de tillfrågade. På skolorna var 

antalet intresserade av att delta i undersökningen något högre än bland förskolans 

pedagoger, fyra lärare anmälde sig intresserade, vilket motsvarar ca 40 procent av de 

tillfrågade. 

 

Efter att ha samlat in intresseanmälningarna valde jag ut sex personer som uppfyllde mina 

fyra kriterier för att delta i undersökningen. Dessa personer tog jag sedan personlig kontakt 

med för att fråga om de fortfarande var intresserade av att ställa upp för en intervju. 

Eftersom samtliga tillfrågade svarade ja och inget hinder kom i vägen förekom inte något 
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bortfall, vilket gjorde att jag redan vid denna uppföljningskontakt kunde komma överens 

med de blivande respondenterna om en tid för intervju som passade oss båda. I samband 

med att vi kom överens om tid och plats för intervju lämnade jag ut frågeguiden, se Bilaga 

2, så som jag informerat om i informationsbrevet. Min tanke med att lämna ut frågeguiden i 

förväg var att jag ville att respondenterna skulle få tid att reflektera kring frågorna i lugn 

och ro, före själva intervjutillfället. Min förhoppning var att jag i högre grad skulle få fram 

genomtänkta svar, vilket möjligen kan vara svårare att uppnå i en intervju situation där 

frågorna är okända och bandspelarens närvaro eventuellt kan upplevas som obehaglig. 

 

Resultatet i min undersökning bygger på sex intervjuer med sex pedagoger inom samma 

skolområde. Av dessa sex pedagoger är tre förskollärare som arbetar i förskolan på tre olika 

förskolor. Resterande tre pedagoger som jag har intervjuat är grundskollärare som arbetar 

från år 1 t.o.m. år 5 inom samma skolområde. Två av de tre grundskollärarna arbetar på 

samma skola och den tredje på en annan skola inom samma skolområde.  

Inledningsvis informerade jag personligen samtliga pedagoger på förskolorna om min 

undersökning då de alla vara samlade till en gemensam information i skolområdets 

samlingssal. Vid detta tillfälle delade jag också ut mitt informationsbrev gällande min 

C-uppsats, se Bilaga 1. På grundskolan valde jag istället att besöka de två skolorna på deras 

arbetsplatsträffar vid två olika tillfällen då samtliga lärare var närvarande samtidigt för att 

ge samma information som pedagogerna på förskolorna fått. Vid dessa tre tillfällen som jag 

beskrev min kommande undersökning informerade jag också muntligt om att jag skulle 

följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2005) gett ut samt vad dessa råd 

innebär i praktiken. Jag ville att alla redan från början skulle vara informerade om att 

intervjuerna skulle spelas in, för att undvika att intresserade respondenter avböjde sin 

medverkan efter att eventuellt ha missat denna information i mitt skriftliga 

informationsbrev.  

 

Genomförande  
Innan de egentliga intervjuerna påbörjades genomförde jag en provintervju med en 

förskollärare på en av förskolorna, vilket medförde att några ändringar gjordes i 

frågeguiden eftersom en fråga inom ett frågeområde visade sig svår att förstå.  
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Intervjuerna genomfördes i samtliga fall på platser som respondenterna själva valt, vilket i 

samtliga fall var på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter. 

En bidragande orsak till att det gick förhållandevis lätt att hitta en passande tid för intervju 

var att både jag och respondenterna fått tillstånd av skolledningen att genomföra 

intervjuerna under vår ordinarie arbetstid. Vi satt i ett avskilt rum på respektive 

förskola/skola där vi fick sitta ostört och i lugn och ro, förutom vid ett tillfälle då en lärare 

kom in för att hämta ett papper. 

 

Samtliga intervjuer spelades in på ett digitalt fickminne eftersom det för mig var viktigt att i 

så hög grad som möjligt kunna koncentrera mig på intervjun, utan att föra anteckningar 

under tiden (Trost, 2005). Som ett komplement till inspelningen på det digitala fickminnet 

antecknade jag med penna och papper vid de tillfällen då det hände något speciellt hos den 

intervjuade som exempelvis gester, tvekan och tankepauser eller då något inträffade runt 

omkring intervjusituationen (Trost, 2005). Jag ville med andra ord få med händelser som 

inte kan noteras via en bandupptagning. Min ambition var att kunna återge intervjun på ett 

så korrekt sätt som möjligt, för att sedan tolka den på ett tillförlitligt sätt. Trost (2005) 

rekommenderar att intervjuaren alltid noterar personliga anteckningar, oavsett om man 

använder sig av bandspelare eller inte och framhåller vikten av att göra anteckningar om det 

karaktäristiska hos personen som intervjuas eller det som händer i miljön runt omkring.  

 

Direkt efter avslutad intervju skrev jag kortfattat ner mina spontana reflektioner över det jag 

uppfattat som samtalets kärna och gjorde också anteckningar om hur jag uppfattat intervjun 

som helhet. Genom att intervjuerna spelades in har jag haft möjlighet att lyssna till tonfall 

och ordval upprepade gånger efter avslutad intervju (Trost, 2005). Till fördelarna med att 

spela in intervjuerna hör också att jag har kunnat skriva ut dem och läsa ordagrant vad som 

sagts.  

 

Bearbetning och analys  
Bearbetningen inleddes med att jag lyssnade på intervjuerna upprepade gånger och sedan 

transkriberade jag de delar som jag fann vara av intresse för min undersökning ordagrant. 

Samtliga intervjuer transkriberades på detta sätt och jag läste sedan igenom 

transkriptionerna och lade till de skriftliga anteckningar som jag gjort under intervjuerna 

samt mina spontana reflektioner som jag skrivit ner direkt efter intervjun. Detta gjorde att 
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jag lättare kunde få en helhetsbild av varje intervju och samtidigt minska risken att blanda 

ihop mina intryck av de olika intervjutillfällena.  

I min bearbetning valde jag att behandla intervjuerna utifrån två olika grupper där 

förskollärare utgör en grupp och grundskollärare utgör en grupp.  

När jag lyssnade till de inspelade samtalen och läste igenom transkriptionerna samt 

anteckningar från intervjuerna växlade jag mellan att följa varje grupp för sig och att följa 

varje frågeområde. Det finns enligt Kvale (1997) flera olika sätt att bearbeta intervjuer. Jag 

har använt mig av den metod han benämner som meningskoncentrering, i min bearbetning 

av intervjuerna. I min studie betyder detta bl.a. att långa meningar har komprimerats till 

kortare uttalanden, i vilka det väsentliga av det som sagts reduceras till kortare och mer 

koncisa formuleringar och sammanfattningar (Kvale, 1997). Jag sökte mönster i svaren, 

likheter och olikheter och så småningom resulterade denna bearbetning i några teman, vilka 

jag kommer att presentera i resultatredovisningen. 

 

Därefter har jag analyserat mitt resultat i relation till de av Persson (2001) presenterade 

perspektiven, det kategoriska respektive det relationella perspektivet.  

 

Giltighet och tillförlitlighet 
Vid studier av denna art som bygger på intervjuer med människor talas det om det som 

brukar kallas giltighet och tillförlitlighet. Genom mitt val av intervjumetod läggs 

möjligheter och begränsningar in i undersökningen. Vad är det som synliggörs i 

intervjuerna?  Jag har fått ta del av några lärares beskrivningar av sina förväntningar på 

specialpedagogens yrkesfunktion så som de kom till uttryck vid intervjutillfället. Jag är 

medveten om att jag kan ha påverkat respondenternas svar. Att respondenterna fick 

frågorna i förväg kan ha påverkat resultaten genom att deras svar kanske inte blev spontana, 

eftersom de hade fått möjlighet att fundera över frågorna före själva intervjutillfället. Under 

intervjuerna har gjort mitt yttersta för att undvika att påverka de jag intervjuat, bland annat 

genom att ställa öppna frågor. Att personerna jag intervjuat arbetar inom mitt eget 

skolområde kan ha haft betydelse. Jag är ingen neutral person då jag själv arbetar som 

specialpedagog och har en förförståelse kring specialpedagogens yrkesfunktion i förskola 

och grundskola. Detta kan ha haft betydelse i mina intervjuer och i bearbetningen av 

resultat. Jag har försökt att förhålla mig kritisk till mina egna resultat vid bearbetning och 

analys och har under hela arbetets gång varit medveten om att redan vid första mötet med 
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det som ska tolkas skapas en förförståelse (Larsson, 1993). Larsson (a.a.) lyfter fram att den 

förförståelse vi skapar oss inledningsvis sedan ständigt förändras under tolkningsprocessen.  

 

Etiska överväganden  
Uppsatsen följer de forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som presenteras i Vetenskapsrådet (2005). Rådet har särskilt lyft fram följande 
fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande 

kravet. 
 

Informationskravet innebär i huvudsak att forskaren ska upplysa informanter och 

respondenter om deras roll i undersökningen samt vilka villkor som gäller för deras 

medverkan. De ska upplysas om att allt deltagande bygger på frivillighet och de när som 

helst kan avbryta sin medverkan, utan att detta ska medföra några negativa följder för dem. 

Denna information ska gälla alla undersökningens delar som kan tänkas påverka deras vilja 

att delta i undersökningen. I denna studie innebär kravet att samtliga informanter, vid första 

kontakten, i samband med att de fick information om min undersökning, också fick 

skriftlig, se bilaga 1, och muntlig information. Informanterna hade möjlighet att ställa 

frågor som kunde vara avgörande för om de ville delta i undersökningen eller inte. Vid 

intervjutillfället gavs samma information på nytt för att öka säkerheten att deltagarna hade 

förstått gällande villkor samt påminna dem om att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska ges samtycke från exempelvis 

förälder/vårdnadshavare om informanten är under 15 år och om undersökningen är av 

känslig karaktär. Forskaren ska också begära tillstånd från exempelvis skolledning om 

anställda inom skolområdet ska delta i undersökningen. För att minska risken att 

informanterna inte skulle våga vara uppriktiga i sina svar på grund av att de kände personen 

som intervjuade har jag i mitt urval formulerat kriterier som i detta avseende fokuserades på 

att inte någon deltagare i studien skulle vara någon nära bekant.   

 

Konfidentialitetskravet står för att alla uppgifter måste behandlas anonymt och förvaras på 

ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Deltagarnas identitet ska vara omöjlig 

att identifiera. Respondenterna i studien har varit kända för intervjuaren men deras identitet 

har anonymiserats inför läsaren och andra som kunde tänkas komma i kontakt med 
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insamlad data innan arbetet blivit färdigställt. Jag har valt att inte ange numrering på 

respondenterna i resultatredovisningen för att minska risken att någon av respondenterna 

skulle kunna identifieras. Genom tystnadsplikt kunde ingen informant kunna bli identifierad 

utifrån vad den sagt, gjort eller var denne arbetat, dock har jag använt förtydligande men 

anonymiserade citat i studiens resultatredovisning och analys.  

 

Nyttjandekravet innebär att information som forskaren samlat in på enskilda personer 

endast får avvändas till forskningens ursprungliga syfte och ändamål. Informanterna fick 

information om att all insamlad data förstörs och raderas då studien har rapporterats och 

examinerats.  
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Resultat och analys 
Jag kommer först att redovisa de olika teman som trätt fram i min undersökning. Sedan 

följer en analys av dessa teman där jag använt mig av det relationella och det kategoriska 

perspektivet (Persson, 2001) som analysverktyg. 

 

De teman som jag kommer att redovisa är följande:  

 

Specialpedagog – vad är det?  

Förväntningar på specialpedagogen  

Specialpedagogens mandat 

Arbetsbeskrivning 

Framtida roll och framtida behov 

 

För att inte riskera att enskilda pedagoger som ingår i denna studie ska känna igen sig har 

jag genomgående använt mig av benämningen förskollärare och grundskollärare, utan att 

ange namn på personerna jag har intervjuat. Då jag avser alla förskollärare och alla 

grundskollärare benämner jag denna grupp som ”samtliga respondenter”. För enkelhetens 

skull har jag valt att benämna specialpedagogen som ”hon” för att slippa onödiga 

upprepningar. Vid några enstaka tillfällen har jag uteslutit ord som skulle kunna identifiera 

personer och platser. 

 

För att öka läsbarheten i vissa citat har jag gjort mindre ändringar av språket, men då på ett 

sådant sätt att innebörden i det som sagts inte har förändrats eller förvrängts på något sätt. I 

de fall då jag har tagit  bort  en  hel  mening  har  jag  markerat detta  med  tre  streck  ---. 

Tre  punkter  …  markerar en tankepaus. 

 

Tema 1 Specialpedagog – vad är det? 
I den inledande delen av intervjun bad jag respondenterna att beskriva sina erfarenheter av 

specialpedagogen och dennes arbete inom deras skolområde. 

Vad är en specialpedagog  

Eftersom respondenternas spontana reflektioner på ett tydligt sätt speglar vad de lägger in i 

detta begrepp och som också ger en bild av studiens syfte anser jag att det är väsentligt att 

redovisa följande citat: 
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 …en resursperson som finns här för oss som arbetar inom förskola och skola, som vi kan få hjälp       

 av när det är något kring ett barn eller en elev som vi behöver hjälp med…   (förskollärare) 

 

                 …en som aldrig har tid! --- En som man kan bolla idéer med och få praktiska tips av...faktiskt… 

                       (grundskollärare) 

 

 …någon som kan hjälpa oss när vi inte riktigt vet vad vi ska göra när barnen strular…lite hjälp och 

 stöd… och handledning… 

(grundskollärare) 

 

 …en specialpedagog är en person som ska vara en hjälp i mitt arbete tillsammans med barnen 

 och se vad jag gör för att synliggöra mina egna individuella brister… och fördelar också för den 

 delen…     (grundskollärare) 

 

Det framkommer att två av grundskollärarna anser att specialpedagog som profession inte 

är helt enkel att definiera eftersom skolområdets specialpedagoger har varierat och alla har 

varit väldigt olika. De menar också att hur man uppfattar specialpedagogens profession 

påverkas av vilka erfarenheter man har haft av olika specialpedagoger. Två grundskollärare 

lyfter fram att hur specialpedagogen själv är som individ avspeglas i hur hon utför sitt 

arbete.  

 

                   …det har ju rullat lite här hos oss… --- En del har haft sin kompetens inom det specialpedagogiska   

området som gäller läromedel i första hand…och andra har sin kompetens inom hur man arbetar 

som pedagog…vilket som är bäst vet jag inte…kanske en kombination… 

(grundskollärare) 

 

…det där med lyhördheten är viktigt … en del kör på med sitt… lyssnar inte in oss pedagoger i 

vårt arbete…här har det funnits finns olika personligheter hos specialpedagogerna…om du förstår 

vad jag menar…    (grundskollärare) 

 

Specialpedagogens arbetsuppgifter ur pedagogernas synvinkel 

Under intervjuerna framkommer att respondenterna har en mängd olika tankar kring vad en 

specialpedagogs arbete består av. Samtliga respondenter var eniga om att specialpedagogen 

utgör en form av stödperson kring barn/elever i svårigheter. De uttrycker ord som 

”bollplank”, stöttning, råd och tips samt vägledning/handledning En grundskollärare menar 
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att specialpedagogens arbete också består av att utmana. En respondent från varje grupp 

nämner vägledning/handledning som en av specialpedagogens främsta arbetsuppgifter:  

…de jobbar med att hjälpa de barn/elever som har problem och att finna vägar och lösningar på 

problem som kan uppstå… för barn i behov av särskilt stöd…och även… känns det som… att de är 

till för oss pedagoger…och vägleder oss… (förskollärare) 

 

…ett bollblank…resursnät…hjälp där min kompetens brister…kan man väl säga alltså…man får ju 

inte så mycket av detta i utbildningen --- att hjälpa mig när jag blir frustrerad… 

(grundskollärare) 

 

…ger nya tankar och ny inspiration…  (förskollärare) 

 

…att hon kommer och observerar...och ställer frågor så det blir omvänt i skallen --- stötta, bekräfta 

det jag gör…och naturligtvis utmana…ge råd och tips…och handleda… 

(grundskollärare) 

 

Sammanfattning 

Respondenternas tankar kring vad ”specialpedagog” står för utgörs till största delen av en så 

kallad resursperson som ska finnas med i arbetet kring de barn och elever som på något sätt 

är i behov av särskilt stöd. Att agera ”bollplank” inom olika områden utgör också en viktig 

funktion för samtliga respondenter. Två av grundskollärarna uppfattar inte specialpedagoger 

som någon homogen grupp där alla har lika kompetens inom samma områden, då de lyfter 

fram att det är svårt att veta hur specialpedagoger arbetar, innan man lärt känna dem och 

deras arbetssätt. Dessa synpunkter framträder inte alls hos någon av förskollärarna. 

Förskollärarna ger i högre grad uttryck för att de är intresserade av att få nya tankar som 

förhoppningsvis ska leda till ny inspiration och verkar ha en förhoppning om att detta är 

något som specialpedagogen kan bidra med. Två av tre grundskollärare argumenterar för att 

specialpedagogen skall bidra med att ge praktiska tips, medan dessa förhoppningar inte 

nämns av någon av förskollärarna. 

  

Tema 2 Förväntningar på specialpedagogen 
De förväntningar som respondenterna har på specialpedagogen handlar i huvudsak om att få 

hjälp kring ett enskilt barn/elev samt att få råd och stöd då den egna kompetensen inte 

räcker till: 
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…att hon lyfter fram de barn/elever som behöver stöd och hjälp…  (grundskollärare) 

 

 

…hjälpa oss att se det inte vi ser…så att vi kan hjälpa barnet på bästa sätt utifrån det vi kan 

göra…    (förskollärare) 

 

…att vägleda oss i arbetslaget…när vi kört fast… 

(grundskollärare) 

 

Alla förskollärare menar att specialpedagogen förväntas finnas med som bollplank under 

arbetets gång samt att vara behjälplig i arbetet med individuella handlingsplaner, medan två 

av grundskollärarna tar upp att specialpedagogen förväntas vara behjälplig med att skriva 

åtgärdsprogram: 

 

…hjälp med formuleringar till åtgärdsprogram… 

(grundskollärare) 

 

…att hjälpa oss att skriva individuella handlingsplaner… och att hjälpa till med att olika kontakter 

tas…    (förskollärare) 

 

Två av tre grundskollärare att specialpedagogen ska vara så pass kompetent i sitt yrke att 

hon ska kunna rekommendera olika arbetsmaterial. Detta nämns inte av någon 

förskollärare, men en av förskollärarna pekar på att specialpedagogen ska bidra med sin 

kompetens för att undanröja eventuella hinder i den pedagogiska verksamheten.  

 

…att specialpedagogen säger…ta de här matte böckerna…prova dem… 

(grundskollärare) 

 

…hjälp med att genomföra tester…inom matte…eller läs och skriv också för den delen…där jag                               

inte ser var det brister hos eleven…där kan specialpedagogen hjälpa till…att utföra dessa…  

    (grundskollärare) 

 

…att undanröja de hinder som kan finnas i den pedagogiska verksamheten…och bidra med sin 

kompetens…   (förskollärare) 

 

 

En grundskollärare hade förväntningar om att få snabb hjälp. 
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…det är frustrerande när man måste vänta…när behovet är akut… 

(grundskollärare) 

 

En av förskollärarna menar istället att man som pedagog ibland väntar för länge innan man 

ber specialpedagogen om hjälp, vilket kan resultera i att problemen blir allt större och 

behovet av att få vägledning av specialpedagog helt plötsligt blir akut:  

 

…vissa avvaktar och avvaktar…och tänker att det nog löser sig så småningom…men det gör det ju 

oftast inte…av sig självt i alla fall…och så står man där…hjälp!  

(förskollärare) 

 

En annan förskollärare pekade på att hon hade förväntningar på att specialpedagogen följer 

upp de uppdrag som hon är involverad i samt att denne också driver arbetet framåt: 

 

…man måste ju komma vidare liksom…så att det inte rinner ut i sanden… 

(förskollärare) 

 

Två av tre förskollärare lyfter fram att specialpedagogen ska hjälpa till med att knyta 

externa kontakter, vilket inte någon av grundskollärarna tar upp: 

 

…ibland kan det vara svårt att veta när man ska ta kontakt… med logoped till exempel…det blir 

lite stort att vända sig till BVC---då är det bra att specialpedagogen hjälper oss med den biten… att 

se om det finns ett behov…och hjälpa oss att ta kontakten…också… 

 

En reflektion som fördes fram av en av grundskollärarna var att specialpedagogens funktion 

inte alltid används till det ”som den ska”: 

 

…hon blev satt på så många andra uppdrag…så henne såg vi knappt… 

(grundskollärare) 

 

Sammanfattning 

De viktigaste funktionerna, enligt respondenterna var att specialpedagogen skulle finnas till 

för barnen/eleverna, men också för den enskilda pedagogen och arbetslaget. 

Förskollärarna verkar i högre grad än grundskollärarna tycka att specialpedagogens 

funktion ska riktas mot pedagogerna genom vägledning, så att de själva har möjlighet att 

utveckla sitt arbete i en strävan att undanröja hinder för barn/elever. En av grundskollärarna 
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förväntar sig att få hjälp med att genomföra ”test” med enskilda elever genom att 

specialpedagogen genomförde detta, i syfte att se vilka svårigheter eleven har. I detta arbete 

menar läraren att hennes egen kompetens inte räcker till. Bland förskollärare uttrycktes 

ingen önskan om att specialpedagogen skulle vara den som agerade ”utförare” i det direkta 

arbetet med elever i svårigheter. 

 

Tema 3 Specialpedagogens mandat  
Specialpedagogens legitimitet att utföra sitt arbete visade sig vara ett område som 

respondenterna hade flera tankar kring inom olika områden. En uppfattning som tydligt 

framträder bland samtliga respondenter är att skolledningen värdesätter specialpedagoger 

och lyfter fram dem i olika situationer:  

 

…det känns som att skolledningen tycker att specialpedagoger är en viktig bit…de omnämns 

ofta… 

(förskollärare) 

 

Att specialpedagoger och skolledning har en koppling till varandras arbete var samtliga 

respondenter eniga om, däremot stod det inte helt klart hur denna koppling ser ut i 

praktiken: 

 

…jag vet inte exakt hur…men att specialpedagoger arbetar nära tillsammans med 

skolledningen…det märks… 

(grundskollärare) 

 

Att rektorer visar att de ger specialpedagogerna förtroende att utföra olika typer av arbete är 

viktigt för att pedagoger ska känna tillit till specialpedagogen, enligt en förskollärare: 

 

…att rektor säger…i detta kan ni ta hjälp av specialpedagogen…hon kan det här… 

(förskollärare)  

 

Två av tre grundskollärare pekar på att specialpedagogen ibland kan uppfattas som att hon 

försöker balansera mellan rektors anvisningar och respondenternas önskemål:  

 

…det är så uppenbart att vi behöver mer resurser…specialpedagogen kan ju hjälpa oss…men 

ändå…det är som att hon… måste göra som rektor vill i alla fall…   (grundskollärare) 
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…specialpedagogen ser hur vi har det…men bollar tillbaka till oss…fast vi har provat 

allt…ja…kanske inte allt men…ja…du vet… 

(grundskollärare) 

 

När det gäller tillsättande av resurser förefaller det som att en av två grundskollärare har en 

uppfattning om att det är specialpedagogen som ansvarar för budgeten och vad som ska 

prioriteras: 

 

…man måste som specialpedagog våga säga ifrån…till rektor…gör de inte det så kan vi ju lika 

gärna klara oss själva…då behöver vi inga specialpedagoger… 

(grundskollärare) 

 

En önskan om att specialpedagogen ska genomföra förändringar fanns också hos en av 

grundskolans lärare: 

 

…hon måste ha mandat att kunna gå in och ändra på saker och ting…tydlighet…och framför 

allt…ha mandatet att kunna gå in och ändra på mig om jag gör fel…exempelvis… 

(grundskollärare) 

 

Samtliga förskollärare uttrycker också att de är nöjda med att de nu har en större tillgång till 

specialpedagoger inom det egna skolområdet än vad de tidigare varit vana vid: 

 

…jag är glad över att skolledningen också tycker att specialpedagoger behövs… även  hos oss i 

förskolan…det är verkligen super bra...det känns faktiskt lyxigt…om man jämför med hur det var 

förut…och som det fortfarande är på många andra förskolor…  

       (förskollärare) 

 

Sammanfattning 

Att rektorer ger specialpedagoger mandat till att utföra sitt arbete förefaller vara en viktig 

ingrediens för att samtliga respondenter ska känna förtroende för det arbete 

specialpedagogen utför. Utan denna legitimitet blir det svårt för specialpedagogerna att 

utveckla verksamheten, särskilt då det krävs arbetsinsatser av pedagogerna själva i strävan 

att skapa en förändring. Av uttalade citat i studien förefaller det vara så att specialpedagoger 

i högre grad har legitimitet bland förskollärarna än hos grundskollärarna. Samtliga 

förskollärare visar genom sina uttalanden att de är mycket nöjda med att ha tillgång till 

specialpedagog inom skolområdet. Av grundskollärarna är det ingen som tar upp att de är 
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nöjda med att ha denna profession inom skolområdet. För två av tre grundskollärare verkar 

det råda oklarheter i vilka befogenheter specialpedagogen har när det gäller att ”sätta in mer 

resurser” i form av speciallärare, eftersom deras uttalanden indikerar att de lever i tron att 

specialpedagoger på något sätt förfogar över skolans budget. Ingen av förskollärarna lyfter 

fram själva ”tillsättandet” av resurser i samband med specialpedagogens uppdrag, utan 

menar snarare att specialpedagogens kompetens bidrar till att de får hjälp med att själva se 

hur resurserna ska användas. Två av tre grundskollärare ger uttryck för att specialpedagoger 

har en tendens att agera ”lindansare” mellan lärares förväntningar och rektorers riktlinjer. 

Denna synpunkt förs inte fram av någon av förskollärarna.  

 

Tema 4 Arbetsbeskrivning  
Samtliga respondenter gav uttryck för att det är ”luddigt” vad en specialpedagog egentligen 

gör i sitt arbete och att det skulle vara bra om en arbetsbeskrivning lades fram, dels för att 

respondenterna skulle veta vad som ingick i specialpedagogerna arbete, men också för att 

de lättare skulle få klart för sig vilken hjälp de kunde förvänta sig att få: 

  

…kanske tydliggöra rollen lite mer allmänt…för alla medarbetare…det är nog många som inte 

vet…     (förskollärare) 

 

…det skulle behövas en klar och tydlig arbetsbeskrivning…det är vad jag tycker…  

     (grundskollärare)  

 

…ibland vet man liksom inte… vad specialpedagogen kan hjälpa till med heller… 

(förskollärare) 

 

En förskollärare reflekterade kring att pedagoger i förskolan ibland känner sig osäkra på om 

de var de som inte klarar sitt arbete i den utsträckning som de borde: 

 

…ett förtydligande vad man kan använda specialpedagogen till…bollplank…till arbetslag eller 

till olika arbetssätt…   (förskollärare) 

 

En annan förskollärare menar att det finns en känsla av rädsla för att ”avslöja sig själv” om 

man bad specialpedagogen om hjälp eftersom man inte riktigt visste om detta ”problem” 

var något som man egentligen själv skulle kunna hantera: 
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…man känner sig misslyckad…att man har misslyckats…och det är ju inget man vill skylta med…

     (förskollärare) 

 

Samtliga respondenter har en önskan om att skolledningen ska informera kring vad som 

åligger i en specialpedagogs arbete:  

 

- - -det skulle inte skada om skolledningen gav mer information om vad specialpedagogers uppdrag 

är---     (grundskollärare) 

 

Ett förtydligande om en specialpedagogs uppdrag visade sig också vara nödvändigt för att 

undvika missförstånd, enligt en förskollärare: 

               …det kan bli fel ibland när vi inte riktigt vet… (förskollärare) 

 

Att det finns specialpedagoger inom skolområdet känner samtliga respondenter väl till och 

de anser att skolledningen tydligt informerat om detta på informationsträffar samt vid de 

tillfällen då respondenterna vänt sig till sina rektorer för att få hjälp med enskilda 

barn/elever: 

 

…Jag tycker mig veta hur det ser ut…vi fick information på uppstartsdagen… 

(grundskollärare) 

 

…rektor har berättat…och hänvisat oss att ta kontakt med specialpedagogen…när vi har behövt 

hjälp…     (förskollärare) 

 

En av förskollärarna hade tankar om att det skulle vara bra med ett förtydligande kring 

specialpedagogens arbete i den meningen att respondenterna då själva skulle initiera till 

konsultation med specialpedagogen i högre grad, med syfte att utvecklas inom sitt arbete: 

 

…man tänker liksom inte på att vi kan få hjälp med olika arbetssätt…man ser bara att ett barn har 

det svårt… --- Det skulle nog bidra till att man inte enbart bad om hjälp med ett visst barn…utan 

kanske mer att man tänkte…att det är vi som behöver hjälp…att hjälpa barnet… 

(förskollärare)  

Sammanfattning 

Att det finns specialpedagoger inom skolområdet känner alla till men uppger också att de 

inte riktigt vet vad som ingår i deras funktion, mer än det som de har en egen erfarenhet av.  
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Ingen av respondenterna kände till om det fanns någon arbetsbeskrivning kring det arbete 

som specialpedagogen utför. Samtliga var eniga om att en sådan skulle behövas eftersom de 

gav uttryck för att det hela ”verkar vara så luddigt”. Det fanns en önskan om att 

skolledningen skulle tala om vad specialpedagogerna kunde hjälpa till med. Genom att en 

arbetsbeskrivning kom till skulle flera oklarheter redas upp, så att det slapp bli missförstånd 

kring vad respondenterna förväntar sig av specialpedagogen. Ett tydliggörande av 

specialpedagogens funktion skulle eventuellt kunna leda till att respondenterna snarare 

fokuserade på att utveckla sig själva, i syfte att stötta barnet, i stället för att se det som att 

barnet var bärare av problemet.  

 

Tema 5 Framtida roll och framtida behov 
I min avslutande del av intervjun ställde jag frågor kring behovet av specialpedagoger och 

om respondenterna skulle vilja ändra på någonting kring specialpedagogens funktion. 

Genom att ställa dessa frågor var min intention att försöka få fram om respondenterna var 

nöjda med specialpedagogens funktion, så som den ser ut idag eller om de önskade en 

förändring av funktionen: 

 

Samtliga respondenter var eniga om att det fanns ett behov av specialpedagoger inför 

framtiden: 

 

…Ja…absolut! 

(förskollärare) 

 

…Oh ja! 

(grundskollärare) 

 

En grundskollärare lyfte fram att specialpedagoger skulle arbeta med dem de var ämnade 

till och inte utföra en massa andra uppdrag inom skolans organisation: 

 

…ja…om de får vara specialpedagoger…och inte något annat… 

(grundskollärare)  

 

Att ett behov av att speciallärare finns även i framtiden gav två av tre grundskollärare 

uttryck för: 
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…ja, det tycker jag…men jag tror att vi även behöver speciallärare…för då tror jag att det skulle 

bli mer komplett…där den ena ger kunskap… och den andra mer… utför detta tillsammans med 

andra pedagoger… 

(grundskollärare) 

 

Hur specialpedagogernas funktion skulle användas i framtiden fanns det flera olika tankar 

kring bland studiens respondenter. En grundskollärare ansåg att en av dessa var att de 

behövdes i skolutvecklingssyfte: 

 

…jag vill att de ska ta ett större ansvar för skolutvecklingen…för det är ju egentligen därför de är 

satta på de platser de är…                                           (grundskollärare) 

 

Det fanns också en tro om ett ökat behov av specialpedagoger inför framtiden: 

 

…de kommer att behövas mer och mer…det blir fler och fler familjer som har det svårt… 

(förskollärare) 

 

Samtliga förskollärare tyckte att specialpedagogernas funktion skulle vara ungefär den 

samma som idag, med tillägg att det skulle finnas en specialpedagog på varje enskild 

förskola: 

 

…ungefär så som det är idag… 

                                   (förskollärare) 

 

…det är bra så som vi har det idag…man kan ju drömma om att det skulle finnas en 

specialpedagog på varje förskola… naturligtvis… 

(förskollärare) 

 

En av tre grundskollärare lyfte fram att specialpedagoger även framåt i tiden kommer att 

behövas för att ge pedagogerna konkreta tips och idéer på hur pedagoger kan arbeta med 

barn som har svårigheter av olika slag: 

 

…det kommer ju så mycket nytt…det är svårt att veta vad det finns för metoder och material…man 

har inte tid att ta reda på det heller…man arbetar under press…specialpedagogen ska vara mitt stöd 

i tillvaron…                                                                (grundskollärare) 

En tanke som en grundskollärare hade var att i framtiden se över hur specialpedagogernas 

arbete organiseras på ett bättre sätt än vad som sker idag: 
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…titta över hur det ser ut…jag tycker det verkar som de åker omkring ganska mycket…fram och 

tillbaka…hit och dit… 

                 (grundskollärare) 

 

Två av tre grundskollärare menade att specialpedagogen skulle se till helheten inom 

organisationen och därigenom bidra till att föra arbetet framåt, istället för att som tvärtom, 

fastna i en stillastående organisation:  

 

…att se mönster…att hjälpa till och komma framåt…att de försöker lyfta på locket ibland…så man 

förändrar det som inte fungerar… 

(grundskollärare) 

 

…ibland känns det som man har gjort något bra bara för att man har förändrat 

organisationen…men det är inte säkert att det förändrar mönster…det har jag tänkt på mycket… 

(grundskollärare) 

 

Om respondenterna själva var rektorer så skulle samtliga klargöra specialpedagogens roll: 

 

…det blir lite stort att koppla in specialpedagogen…man måste klargöra vilka roller man har… 

(grundskollärare) 

 

…kanske tydliggöra rollen lite mer… (förskollärare) 

 

Samtliga respondenter lyfte fram att de skulle anställa fler specialpedagoger om de var 

rektorer: 

 

…det är väldigt bra att vi har specialpedagoger här på skolområdet…jag skulle se till att det fanns 

fler!    (förskollärare) 

 

…anställa åtminstone en till…  (grundskollärare) 

 

Sammanfattning  

Samtliga respondenter ansåg att specialpedagoger behövdes i framtiden. Två av tre 

grundskollärare lyfte fram att det även kommer att finnas ett behov av speciallärare i 

framtiden. Förskollärarna gav i högre grad än grundskollärarna uttryck för att 
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specialpedagoger behövdes. Förskollärarnas förväntningar på specialpedagogens framtida 

roll dominerades av en önskan om att de skulle fungera på samma sätt som idag, men i 

större omfattning och att fler specialpedagoger behövdes ute i de olika verksamheterna. En 

av tre grundskollärare ansåg att specialpedagogerna i framtiden skulle ha ett ökat ansvar att 

driva skolutvecklingsfrågor för att driva arbetet framåt. En annan grundskollärare menade 

att hela organisationen skulle ses över i fråga om hur specialpedagogernas disponerade sin 

arbetsdag. Den tredje grundskolläraren menade att det var viktigt att få stöd, handledning 

och en uppdatering på nya material och metoder. Ett tydliggörande av specialpedagogers 

funktion var enligt samtliga respondenter nödvändigt inför framtiden, för att respondenterna 

själva skulle veta vilken hjälp och stöttning de kunde förvänta sig att få. En grundskollärare 

poängterar att specialpedagogerna i framtiden skulle fokusera på det som de var ämnade till 

och som ingick i deras arbetsbeskrivning. De andra två grundskollärarna samt samtliga 

förskollärare uttryckte att det arbete som specialpedagogerna utför idag också ska gälla i 

framtiden.  Ingen av respondenterna preciserade något närmare vad specialpedagogen 

skulle kunna göra mer av i framtiden. Däremot verkar förskollärarna i högre grad vara 

intresserade av att få vägledning till hela arbetslaget, vilket en av förskollärarna tror 

kommer att behövas i framtiden då hennes farhåga verkar vara att fler familjer kommer att 

behöva stöd.  

 

Analys 

Jag kommer nu att pröva att analysera resultatet genom att använda mig av två perspektiv, 

det kategoriska och det relationella perspektivet, se Persson (2001). Det relationella och det 

kategoriska perspektivet kan förstås som två helt olika sätt att se på elevers skolsvårigheter, 

utan att de för den skull behöver utesluta varandra. Dessa två perspektiv har tidigare 

beskrivits under avsnittet Perspektiv på specialpedagogik. 

 

Frågan om vad en specialpedagog är kan tolkas på olika sätt beroende på vilka 

förväntningar varje enskild respondent har på specialpedagogens yrkesfunktion. I min 

analys av intervjusvaren dominerar ett kategoriskt synsätt i fråga om vad en specialpedagog 

är och vilka arbetsuppgifter denna har. Detta märks tydligast i svaren på frågan om vilken 

grupp den specialpedagogiska kompetensen ska riktas mot. I analysen förstås fokus för de 

specialpedagogiska åtgärderna riktas mot barnet/eleven vilka framhålls som ”bärare av 
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problem” av olika slag. Utifrån dessa barns/elevers svårigheter involveras 

specialpedagogen.  

 

…någon som kan hjälpa oss när vi inte riktigt vet vad vi ska göra när barnen strular… 

    (grundskollärare) 

 

Analysen visar vidare att pedagogerna inom förskolan ger uttryck för ett relationellt synsätt 

då de framhåller att de själva, barnen och lärandemiljön ska fungera i interaktion med 

varandra och därmed förläggs inte problemet till en enskild individ:  

 

…en specialpedagog är en person som ska vara en hjälp i mitt arbete tillsammans med barnen och 

se vad jag gör för att synliggöra mina egna brister…… och fördelar också för den delen… 

    (förskollärare) 

 

I min analys av intervjuerna om vilka förväntningar respondenterna har på 

specialpedagogen visar de att ett relationellt synsätt framträder i den meningen att 

respondenterna anser att elev, lärare och lärandemiljö gemensamt fokuseras för de 

specialpedagogiska åtgärderna: 

 

…att undanröja de hinder som kan finnas i den pedagogiska verksamheten…och bidra med sin 

kompetens…                                             (förskollärare) 

 

Samtidigt visar analysen att ett kategoriskt synsätt dominerar då pedagogerna ger uttryck 

för förväntningar om att specialpedagogen ska utreda barnets/elevens brister.  

 

…hjälp med att genomföra tester…inom matte…eller läs och skriv också för den delen…där jag 

inte ser var det brister hos eleven…där kan specialpedagogen hjälpa till…att utföra dessa… 

                                                                   (grundskollärare) 

 

Av studiens resultat framgår att pedagoger från båda grupper förväntar sig att få snabb hjälp 

så snart de känner att deras egen kompetens inte riktigt räcker till, vilket i min analys visar 

på ett kategoriskt tänkande beträffande tidsperspektivet. Tidsperspektiv i ett kategoriskt 

perspektiv företräds enligt Persson (2001) av kortsiktlighet. I stället för att förskollärare och 

grundskollärare arbetar utifrån en långsiktlig planering med elever i svårigheter visar min 

analys på att specialpedagogen i sitt arbete förväntas utföra en del ”brandkårsutryckningar”. 

I dessa lägen upplever två respondenter att situationen är ”akut” eftersom de uttrycker att de 
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behöver hjälp omgående. I nedanstående citat uttrycker en förskollärare att pedagoger 

ibland väntar för länge innan de tar tag i situationen på grund av att de har en förhoppning 

om att det ska ordna sig ändå:  

 

…vissa avvaktar och avvaktar…och tänker att det nog löser sig så småningom…men det gör det ju 

oftast inte…av sig självt i alla fall…och så står man där…hjälp!  

(förskollärare) 

 

En grundskollärare beskriver frustrationen då hjälpen inte kommer tillräckligt snabbt när 

man ber om den: 

 

…det är frustrerande när man måste vänta…när behovet är akut… 

(grundskollärare) 

 

I min analys kring specialpedagogens mandat företräder förskollärarna i studien ett 

relationellt perspektiv. De menar att specialpedagogen är viktig i verksamheten vilket 

respondenterna också anser att skolledningen förmedlar och står för. Deras synsätt pekar på 

en vilja att själva och inom arbetslaget ta ansvar för barn i svårigheter, med specialpedagog 

och rektor som stöd, vilket i min analys utifrån Perssons (2001) definition kan förstås vara 

uttryck för ett relationellt synsätt. För att de ska känna tillit till specialpedagogen är rektors 

förhållningssätt till specialpedagoger en viktig hörnsten, menar de. Nedanstående citat 

illustrerar hur en förskollärare beskriver att skolledning värdesätter specialpedagoger: 

 

…det känns som att skolledningen tycker att specialpedagoger är en viktig bit…de omnämns ofta…

     (förskollärare) 

 

En annan förskollärare menar att rektorer ger specialpedagoger mandat att utföra sitt arbete 

genom att rektorerna omnämner specialpedagoger i positiva ordalag samt lyfter fram deras 

kompetens: 

 

…att rektor säger…i detta kan ni ta hjälp av specialpedagogen…hon kan det här…  

                     (förskollärare)  

 

I min analys av grundskollärarnas utsagor dominerar i stället ett kategoriskt perspektiv. 

Bland grundskolans respondenter framträder ett synsätt som pekar att specialpedagogerna 

inte vågar förvalta sitt mandat på det sätt som grundskollärarna förväntar sig. Med 
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anledning av detta uttrycker denna grupp att de är mindre entusiastiska beträffande 

specialpedagogens legitimitet. Denna grupp verkar inte i lika hög grad se sig själva och sitt 

arbetslag som dem som ska ta ansvar för elever i svårigheter, utan lyfter fram det fortsatta 

behovet av speciallärare. Då specialpedagogen visar att hon inte delar denna uppfattning, 

utan i stället lyfter fram alternativa åtgärder visar det, i min tolkning, att grundskollärarna 

”känner sig svikna” av specialpedagogen och därmed ifrågasätter hennes mandat. Det 

förefaller som det bland grundskollärarna finns en uppfattning om att specialpedagogen 

”egentligen” tycker som dem, men inte vågar stå upp för detta gentemot rektor. I 

nedanstående citat ger en lärare uttryck för hur hon upplever att specialpedagogen ibland 

inte förvaltar sin legitimitet gentemot rektor, vilket verkar få till följd att specialpedagogen 

inte lever upp till denne lärares förväntningar om att etablera legitimitet: 

 

…man måste som specialpedagog våga säga ifrån…till rektor…gör de inte det så kan vi ju lika 

gärna klara oss själva…då behöver vi inga specialpedagoger…  (grundskollärare) 

 

Det förefaller som att det bland grundskollärarna finns de som anser att de personella 

resurserna inte är tillräckliga för att de ska ha möjlighet att ta ansvar för elever i svårigheter, 

vilket följande citat pekar på:  

 

…ja…för att tiden inte räcker till…man ligger under press…     (grundskollärare) 

 

Där resurserna tryter tycker några av grundskollärarna att specialpedagogen ska ta vid. 

Detta kan enligt Persson (2001) ses som ett kategoriskt perspektiv eftersom det förväntas att 

specialpedagogen skall lösa problemet i den uppkomna situationen. I nedanstående citat 

uttrycker en grundskollärare sina tankar om specialpedagogens mandat om att förändra 

verksamheten med hjälp av tillsättande av resurser:  

 

…det är så uppenbart att vi behöver mer resurser…specialpedagogen kan ju hjälpa oss…men 

ändå…det är som att hon…måste göra som rektor vill i alla fall… 

                                                                   (grundskollärare) 

 

I studien uttrycks önskemål om en tydlig arbetsbeskrivning för specialpedagoger. Denna 

arbetsbeskrivning skulle enligt samtliga respondenter göra det lättare för den enskilda 

pedagogen att veta vad man kan efterfråga hos en specialpedagog. 
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Några förskollärare i min studie uppger att de tror att de skulle använda specialpedagogen 

på ett annat sätt än i dag om de hade mer kunskap om dennes uppdrag. Detta skulle i sin tur, 

menar de, förmodligen medföra att de använde specialpedagogen till vägledning och 

handledning till arbetslag i större utsträckning än vad som sker i nuläget. I analysen av 

förskollärarnas svar visade det sig att flera gav uttryck för att de vill se sig själva som 

utförare av det direkta arbetet med barn i svårigheter, och önskar därmed 

vägledning/handledning av specialpedagog. Enligt Persson (2001) kan detta förstås som 

uttryck för ett relationellt synsätt på hur de förlägger ansvaret för specialpedagogisk 

verksamhet. I min analys skulle troligtvis ett relationellt perspektiv vinna mark om 

förhållningssättet till specialpedagogers arbete förändrades. Förändringen skulle då gå i 

riktning mot att ansvaret för specialpedagogisk verksamhet åligger arbetslag och enskilda 

pedagoger. I nedanstående citat uttrycker en förskollärare vad hon skulle vilja utveckla 

kring specialpedagogens yrkesfunktion om hon själv var rektor:  

 

…ett förtydligande vad man kan använda specialpedagogen till…bollplank…till arbetslag eller till 

olika arbetssätt…       

                                                                   (förskollärare) 

 

Även grundskollärarna i min studie ger uttryck för att de saknar en arbetsbeskrivning för 

specialpedagoger. I min analys av grundskollärarnas svar framträder ett kategoriskt 

perspektiv eftersom några grundskollärare uttrycker att ansvaret ”att utföra” ligger på 

specialpedagogen och specialläraren. I följande citat beskriver en grundskollärare att hon 

önskar en arbetsbeskrivning för specialpedagogen, för att undvika att specialpedagogens 

och speciallärarens roll blandas ihop:   

 

…det är faktiskt lite luddigt tyvärr…och det skulle inte skada om skolledningen gav mer 

information om vad specialpedagogers uppdrag är. Det blir fel ibland när vi inte riktigt vet vad 

deras uppdrag går ut på…jag tycker mig veta hur det ser ut…vad som är specialpedagogens 

ansvar…och vad som är speciallärarens…                 (grundskollärare) 

 

 

I min analys av hur det relationella respektive det kategoriska perspektivet kommer att 

avspeglas i framtiden i fråga om behov av specialpedagoger och dess framtida roll, 

förefaller det som det spelar en avgörande roll vilken syn pedagoger har på orsaker till 

specialpedagogiska behov. Förläggs problematiken till den enskilda individen, utan att se 
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utifrån ett helhetsperspektiv, där svårigheter uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- 

och utbildningsmiljö, dominerar enligt Persson (2001) ett kategoriskt synsätt. I detta synsätt 

beskrivs elever som elever med svårigheter, till skillnad från det relationella perspektivet 

som framhåller att dessa beskrivs som elever i svårigheter. I analysen av pedagogernas 

utsagor visar förskollärarna i högre grad än grundskollärarna ett relationellt perspektiv och i 

min tolkning kan detta delvis förklaras av att grundskollärare har en tradition av 

speciallärare i sin verksamhet, vilket förskollärare inte har. I nedanstående citat beskriver en 

förskollärare att hon tror att det i framtiden kommer uppstå ett ökat behov av 

specialpedagoger och betonar vikten av tidiga insatser: 

 

…de kommer att behövas mer och mer…det blir fler och fler familjer som har det svårt…det vet 

man ju…att tidiga insatser är super viktigt…för att kunna hjälpa de här barnen.…(förskollärare) 

 

I min analys av grundskollärares utsagor framträder, som jag tidigare nämnt, det 

kategoriska perspektivet. I nedanstående citat uttrycker en grundskollärare att hon anser att 

speciallärare kommer att utgöra en viktig roll även i framtiden: 

 

… --- jag tror att vi även behöver speciallärare…för då tror jag att det skulle bli mer komplett…där 

den ena ger kunskap… och den andra mer… utför detta tillsammans med andra pedagoger…       

                                                                                    (grundskollärare)           
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Diskussion 
Jag kommer nu att knyta samman resultaten från min studie med dess syfte, frågeställningar 

och återkoppla till valda delar av min litteraturgenomgång. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare och grundskollärare beskriver 

sina förväntningar på specialpedagogens yrkesfunktion. Jag var därmed intresserad av att 

försöka få en bild av hur förskollärare och grundskollärare vill att specialpedagoger ska 

arbeta i förskola och grundskola. 

 

Det har framkommit av resultaten att förväntningarna som finns på specialpedagogen skiljer 

sig mellan de olika yrkeskategorierna. Det visade sig i analysen av resultaten att 

förskollärarna i högre grad än grundskollärarna såg specialpedagogen som en resursperson 

som de kan få stöd av kring de barn som av olika anledningar är i någon form av svårighet. 

I min studie kom jag fram till att grundskollärarnas förväntningar skiljer sig från 

förskollärarnas. Ahlberg (1999) lyfter fram att grundskollärarna har en lång tradition av 

ensamarbete och att ”själv är bäste dräng”, vilket skulle kunna påverka vilka förväntningar 

pedagogerna har. En annan möjlig förklaring är enligt Thornberg (2006) att detta kan ha att 

göra med att förskola och grundskola är två olika skolformer, med skilda traditioner med 

delvis olika uppdrag och mål. Det visar sig i resultaten att det i grundskolan finns en 

uppfattning om att där en lärares kompetens inte räcker till kopplas en speciallärare in för 

att lösa ett enskilt elevproblem. Bladini (2004) lyfter fram att Lärarutbildningskomittén 

ansåg att den uppgift som specialpedagoger ofta får är att ta hand om elever i svårigheter. 

Hon skriver att kommittén också menar att när de specialpedagogiska insatserna sätts in i 

skolans verksamhet vilar det på gamla traditioner och föreställningar, vilka tycks vara djupt 

rotade och en förändring är nödvändig. Kommittén anser att specialpedagoger ska arbeta 

närmare skolans ledning och med organisatoriska frågor för att därigenom förbättra 

lärmiljöerna (Bladini, a.a.). 

 

Reflektion över uppsatsens metod 

Min studie omfattar intervjuer med sex yrkesverksamma pedagoger inom förskola och 

grundskola och därför kan resultatet kanske inte anses vara generaliserbart för dessa 

yrkesgrupper, utan snarare betraktas som ett nedslag i verkligheten. Pedagogerna som jag 

intervjuade är verksamma inom samma skolområde som jag själv. Eventuellt kan detta ha 
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påverkat uppriktigheten i svaren, men jag hoppas, och tror, att så inte är fallet. Min 

intention har varit att försöka ta reda på vilka tankar respondenterna har, inte om dessa 

tankar är rätt eller fel. Det som är sant för respondenten är sant för just denne. Jag har, som 

jag tidigare skrivit, försökt att hålla mig kritisk till det som framkommit i mina resultat. 

Genom att jag i min analys använt mig av de två perspektiv som Persson (2001) illustrerar; 

det relationella och kategoriska perspektivet, se tidigare avsnitt, har jag förhoppningsvis 

ökat sannolikheten att förhålla mig objektiv till de resultat som kommit fram. För mig har 

det också varit intressant att prova på att studera resultatet genom att ”ta på mig ett par 

andra glasögon”, eftersom detta medfört att jag troligtvis fått fram ett annat resultat än vad 

jag annars skulle ha fått. En reflektion jag gör så här i efterhand är att min tanke om att 

pedagogerna skulle få intervjufrågorna i förväg kanske var mindre lyckat val. Min intention 

med detta var att den enskilde pedagogen skulle få möjlighet och tid till eftertanke för att 

svaren skulle bli så uppriktiga och genomtänkta som möjligt. När jag ser tillbaka på 

studiens utförande hade jag förmodligen gjort på ett annat sätt i dag. Jag tror att 

respondenterna hade reflekterat kring sina svar och utvecklat dem i högre grad om de inte 

fått frågeområdena i förväg. Samtidigt kan jag inte påstå att svaren hade resulterat i ett 

annat om jag valt att inte lämna ut frågorna. Ett misstag jag gjorde var att gå ut med 

informationen om att respondenterna skulle få frågeguiden i förväg lite för snabbt, innan 

frågeguiden var färdigställd. När frågeguiden var färdigställd ångrade jag mitt val om att 

låta respondenterna få frågorna i förväg, men då var det för sent att ändra detta, eftersom de 

redan fått denna information, se Bilaga 1.  

 

Metoden jag valde för att nå syftet har varit ändamålsenlig, men det optimala hade kanske 

varit att intervjua pedagoger i fokusgrupper, vilket jag hade planerat från början. Det hade 

varit intressant att genomföra intervjuer med förskollärare och grundskollärare som grupp, 

för att lyssna till hur de tillsammans resonerade kring mina frågor. Tyvärr var detta inte 

möjligt att genomföra på grund av att de aktuella pedagogerna inte kunde frigöras samtidigt. 

 

Reflektion över uppsatsens resultat 

Persson (2001) argumenterar för att den specialpedagogiska verksamheten har sina rötter 

inom ett kategoriskt perspektiv. Vidare menar han att det finns anledning att anta att det är 

detta perspektiv som dominerar än i dag (Persson, a.a.). Mina resultat visar att det finns 

likheter med de antaganden som Persson (a.a.) lyfter fram, både inom förskola och 
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grundskola. Förskollärarna i min studie ger uttryck för att de ser specialpedagogen som en 

resurs till arbetslaget, med syfte att vägleda pedagogerna att själva utföra arbetet med de 

barn som är i någon form av svårighet. Grundskollärarna i min studie uttrycker en önskan 

om att specialpedagog eller speciallärare ska finnas som stöd till den enskilda läraren, då 

dennes kompetens brister och en vanlig förväntan är att specialpedagogen/specialläraren ska 

utföra det direkta arbetet med eleven med svårigheter. Bladini (2004) lyfter fram att 

grundskolans historia präglas av en lång rad exempel på hur särskilda lösningar har 

konstruerats för specifika elevgrupper i grundskolan. Hon menar att några exempel på detta 

är: ”obsklass”, klinikundervisning, särskild undervisningsgrupp, ”lilla gruppen” etc. Vidare 

poängterar Bladini (a.a.) att förskolan har en tradition av en sammanhållen verksamhet, där 

särlösningar har varit ovanliga.  

 

I min undersökning om vilka förväntningar förskollärare och grundskollärare har på 

specialpedagogens yrkesfunktion uttryckte pedagogerna att de förväntar sig att 

specialpedagogen ska finnas med som ”bollplank” under arbetets gång samt att vara 

behjälplig i arbetet med att upprätta individuella handlingsplaner/åtgärdsprogram. 

Grundskollärarnas svar pekar på att de anser att tiden inte räcker till för att upprätta dessa 

planer. Detta stämmer väl överens med vad som står skrivet i SOU (2000:19) där det 

uppges att en av anledningarna till att inte åtgärdsprogrammen upprättas i önskad 

utsträckning är att lärare uppger att de har ont om tid att skriva åtgärdsprogrammen (SOU, 

2000:19). Förskollärarna uttrycker i positiva ordalag hur nöjda de är med att 

specialpedagogen finns, då denne kan finnas med som stöd vid upprättandet av individuella 

handlingsplaner. De lyfter inte fram att de har svårt att hinna med. Jag anser att det i detta 

sammanhang är viktigt att lyfta fram att våra styrdokument i hög grad påverkar hur 

pedagoger från båda grupper resonerar kring barn i svårigheter. Bladini, (2004) beskriver i 

likhet med Thornberg (2006) att Lpo 94 och Lpfö 98 grundar sig på intentionen om en skola 

för alla. Bladini (a.a.) förtydligar betydelsen av denna intention med att alla barn och elever 

ska kunna tas om hand inom den reguljära undervisningen och att det är lärarens uppdrag 

att fullfölja detta. Min reflektion är att de båda skolformerna, förskola och grundskola, inte 

har samma förutsättningar att leva upp till uppdraget eftersom verksamheterna skiljer sig 

ifrån varandra och delvis har olika uppdrag och mål. Grundskolan har till skillnad från 

förskolan både mål att sträva mot och mål att uppnå (Lpo 94). Det faktum att det i 

förskolans läroplan inte anges några mål att nå upp till, utan endast mål att sträva mot (Lpfö 

98) är, enligt min mening, naturligtvis av betydelse för hur pedagoger från båda 
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skolformerna ser på sina uppdrag. Att arbeta utifrån uppnåendemål jämfört med 

strävansmål påverkar troligen också hur pedagoger ser på specialpedagogens roll och 

funktion. Grundskollärare i min undersökning ger intryck av att de känner press på sig att se 

till att alla elever når upp till de uppsatta målen. Detta är troligtvis en av förklaringarna till 

att de inte anser sig ha den tid de behöver till elever som är i någon form av svårigheter. 

Mina resultat pekar på att förskollärarna uttrycker en vilja av att tillsammans med 

specialpedagogen vara delaktiga i hela processen kring barn i svårigheter, vilket inte 

grundskolans lärare visar på samma sätt i min studie.  

 

Asp Onsjö (2006) har i sin undersökning fått fram resultat som pekar på att för att 

åtgärdsprogram/individuella handlingsplaner ska fungera som verktyg i den pedagogiska 

verksamheten krävs att det ställs upp konkreta mål och det är också är ytterst viktigt att alla 

känner sig delaktiga i processen. I min undersökning fann jag inte något uttalat motstånd till 

att skriva dessa dokument, men däremot en uppgivenhet bland grundskollärarna eftersom de 

upplever att de inte har tid. Resultaten i min undersökning pekar på att när det blir aktuellt 

att skriva åtgärdsprogram kommer ofta tiden upp som ett problem för några 

grundskollärare, medan de flesta förskollärare inte ger intryck av att de reflekterar över att 

tiden skulle utgöra ett hinder. Varför tidsfrågan kommer upp som ett problem har jag 

funderat en del över. Eftersom det i åtgärdsprogrammet ska skrivas in del och delmål (Asp 

Onsjö, 2006) så anser jag att detta kommer att underlätta för pedagogen, utifrån ett 

långsiktligt tänkande. Trots den upplevda bristen på tid så tänker jag att ett förändrat synsätt 

vore önskvärt, där det positiva fokuserades kring att upprätta exempelvis ett 

åtgärdsprogram. I förlängningen skapar ju den tid som pedagoger lägger ner på skriftlig 

dokumentation, på sikt mer tid för annat pedagogiskt arbete. Ahlberg (1999) refererar till 

Ahlström (1989) då hon skriver: ”Det är först när man lyckats synliggöra, dokumentera och 

analysera en yrkeskårs tysta kunskap som yrket kan utvecklas till en proffession” (Ahlberg, 

a.a. s. 63). 

 

Persson (2001) menar att utifrån ett kategoriskt synsätt domineras tidsperspektivet av 

kortsiktlighet, medan det relationella perspektivet företräder långsiktlighet. Han beskriver i 

sin tabell, vilket jag beskrivit tidigare, på vilket sätt de olika perspektivvalen får 

konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet. Mina resultat överensstämmer 

med författarens beskrivning av dessa perspektivval angående tidsperspektiv bland de 

förskollärare och grundskollärare som deltagit i min studie. Jag funderar på om inte 
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”problemet” med tid kanske också har sitt ursprung i det arbetstidsavtal som 

grundskollärarna hade före kommunaliseringen, då arbetstiden enbart reglerades av 

undervisningsskyldighet och inget annat. Bladini (2004) påtalar att förskollärarna har en 

lång tradition av en sammanhållen verksamhet vilket också innebär en lång erfarenhet av att 

arbeta i arbetslag. Ahlberg (1999) tar upp att grundskollärarnas tid i arbetslag inte har så 

lång historia, vilket naturligtvis också kan vara en del av ”tidsproblemet”. Ahlberg (a.a.) 

menar vidare att lärarrollen i ett historiskt perspektiv präglats av en tradition att arbeta som 

”ensamläratre”. Enligt min mening syftar arbetslagstanken till att pedagoger tillsammans 

ska ha möjlighet att kunna sammanföra alla delar i barn/elevers vardag till en helhet genom 

ett ökat samarbete. 

 

I mitt resultat framkommer att pedagogerna förväntar sig att specialpedagogen ska ha en 

vägledande och handledande funktion. Det förvånar mig att ingen av de pedagoger jag 

intervjuade kom något närmare in på specialpedagogens funktion som kvalificerad 

samtalspartner i olika samtalsformer eftersom jag själv ser detta som en mycket stor del av 

specialpedagogens dagliga arbete. Det kan vara så att pedagogerna väger in sina tankar om 

en kvalificerad samtalspartner i termer som ”bollplank” eller någon att ”bolla med”. Bladini 

(2004) lanserar att den nya specialpedagogutbildningen innebar flera olika förändringar mot 

den tidigare speciallärarutbildningen. Förutom att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete på 

så väl individ- grupp- och organisationsnivå skall specialpedagogen även arbeta med olika 

typer av samtal, varav handledningssamtal är ett exempel. Bladini (a.a.) menar också att vad 

som menas med handledningssamtal är oklart eftersom det ges olika innebörd beroende på 

vilket sammanhang handledningen ges (Bladini, a.a.). Detta resonemang ställer även jag 

mig bakom och jag tror också att en bidragande orsak till handledningens något diffusa 

innebörd inom skolans verksamhet får till följd att pedagoger och lärare inte tänker på att de 

kan använda sig av denna form av samtal i syfte att utveckla sig själva.  

  

Förslag till fortsatt forskning 

Jag är intresserad av samtal i olika former, såsom samtal med enskilda pedagoger, samtal i 

grupp, handledning för att nämna några exempel. Jag tycker att sådana samtal är både 

spännande och intressanta för de ger mig möjlighet att följa människor i utveckling. Under 

samtalets gång, då man fokuserar på exempelvis ett problemområde, utmanas de rådande 

tankebanorna och de möter nya oprövade idéer för att kanske landa i något helt nytt. Detta 
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nya kan vara något som inte överhuvudtaget varit uppe till diskussion under samtalet. 

Gjems (1997) menar att det är i dessa situationer som ett lärande sker hos de inblandade och 

som driver utvecklingen framåt. Vid eventuell framtida forskning skulle det vara intressant 

att fördjupa sig i specialpedagogens funktion som kvalificerad samtalspartner. 
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Hej! 

Jag går nu min sista termin på Karlstads universitet där jag läser specialpedagogik 60 p. 

Inför mitt examensarbete ska jag skriva en C-uppsats som handlar om förskollärares och 

grundskollärares (skolår 1-5), syn på specialpedagogens uppdrag. 

Jag har valt att göra intervjuer eftersom jag tror att jag kan få mer uttömmande svar och 

bättre kan ta del av era tankar. Frågorna kommer att handla om vilka uppfattningar som 

finns kring specialpedagogens roll. Här finns inte några ”rätta” eller ”felaktiga” 

uppfattningar, eftersom jag är intresserad av att veta vad ni tycker. Intervjun kommer att ta 

ca 20-30 minuter och spelas in på band. Anledningen till att jag kommer att använda mig av 

bandspelare är att jag efter avslutad intervju ska transkribera (skriva ner) och få med allt 

som har sagts under intervjun på ett tillförlitligt sätt. 

Materialet behandlas konfidentiellt och används endast i C-uppsatsen. Du garanteras 

anonymitet i undersökning och sammanställning. Allt deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas om ni så önskar. Efter avslutat arbete kommer intervjuerna på banden raderas. Om 

ni vill ta del av resultaten efter att uppsatsen är klar så kan ni bara meddela mig. Er 

medverkan är oerhört betydelsefull för mig! Ni kan meddela mig personligen, via mail eller 

telefon om ni kan och vill ställa upp för en intervju, så kommer jag att kontakta er för att 

komma överens om tid och plats. Jag har fått tillstånd av skolledningen att genomföra dessa 

intervjuer under er arbetstid, så att ni inte ska behöva ställa upp på fritiden. Ni kommer att 

få intervjufrågorna i förväg. Detta för att jag tycker det är viktigt att ni har haft möjlighet att 

tänka igenom vad ni tycker i lugn och ro, före själva intervjutillfället. Jag tar tacksamt emot 

ert positiva svar att ställa upp på intervju, gärna så fort som möjligt, dock senast 25 

november 2006. 

 

Ett mycket stort tack på förhand för er medverkan! 

 

Ulrica Segerström telefon hem: XXX, mobil: XXX,  

e-post: XXX  

 

Vänliga hälsningar 

 

Ulrica Segerström 
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Intervjuguide 

Inledande frågor: 
Hur länge har Du arbetat på den här förskolan/skolan? 
Vilka åldrar har de barn/elever som Du arbetar med nu? Ev. tidigare?  
Vilken utbildning har Du? 
 
Frågeområden: 
Om jag säger specialpedagog – vad tänker du då? 
Vad har Du för erfarenhet av de specialpedagoger som arbetar inom ditt skolområde?  
I vilka sammanhang har ni mötts? Vem tog kontakten? Hur togs …  
Vad känner du till om specialpedagogernas arbetsuppgifter? Hur har du fått den 
informationen?  
 
Känner du till hur skolledningens relation/ ansvar till specialpedagogernas arbete ser ut på 
ditt skolområde?  
 
När hade du senast kontakt med specialpedagog i ditt arbete?  
Berätta om hur det gick till! Vem tog initiativet till kontakten med specialpedagogen? Vad 
var upphovet till att kontakten togs? Var rektor involverad i initiativet till kontakten? Var 
rektor involverad i kontakten på något annat sätt?  
 
Vad bidrog specialpedagogen med? Vad var du mest nöjd med? Är det något du är 
missnöjd med eller något som kunde ha gjorts annorlunda? Hur avslutades uppdraget? Ev 
koppling till rektor/ skolledare? Utvärdering?  
 
Vilka andra erfarenheter har du av att arbeta med specialpedagoger? Berätta.  
Fler exempel?  
Hur fungerade det? Om Du inte har några andra egna erfarenheter – hur beskriver dina 
kollegor sina erfarenheter av att arbeta med specialpedagoger? 
 
Behöver vi specialpedagoger? Vad ska vi ha specialpedagoger till? Vilken ser du som deras 
främsta arbetsuppgift? Vilken är den näst viktigaste? 
Berätta om hur Du tror att kollegor ser på specialpedagogers arbete. ( I allmänhet eller 
specifikt i deras skolområde?) Önskemål? 
 
Om Du fick önska – vilken typ av stöd skulle specialpedagogen erbjuda? 
Om du var skolchef är det något runt specialpedagogernas arbete som du skulle vilja 
förändra?  
Har du funderat över frågan om specialpedagogens roll vad gäller skolutveckling?  
Är det något annat som Du vill lägga till?  
 
Följdfrågor: 
Hur tänker Du då? 
Berätta mer! 
Kan Du ge något exempel? 
Nu blir jag nyfiken – berätta mer! 
Kan Du utveckla det där? 


