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Abstrakt 

 

I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad 

påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har 

betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli 

den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. Syftet 

formulerades som så att beskriva och analysera ett antal skolpolitiska reformer och deras 

potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen. Vi utgick ifrån professionsteori som ett 

teoretiskt ramverk som hjälpte oss att expandera förståelsen för studiens resultat. Med hjälp 

av styrdokument, forskning inom området samt intervjuer med specialpedagoger skulle 

studien besvara följande frågeställningar. Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter 

och idéer gällande sin profession? Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer 

om professionen i förhållande till de senaste reformerna på området? Vilka faktorer påverkar 

specialpedagogens profession? Specialpedagogerna i studien har alla ett specialpedagogiskt 

perspektiv där de ser på skolan utifrån tre olika nivåer; organisation-, grupp- och individ. Vi 

fann att ändringarna i lagen gällande extra anpassningar och särskilt stöd samt 

förstelärarreformen har inverkat på professionen och i och med delvis detta kom vi fram till 

fem faktorer som påverkar specialpedagogprofessionen. Forskning om och utvärdering av 

implementering av reformer och utfallet av dem kan vara ett sätt att förhoppningsvis stärka 

professionerna i vårt ovanifrån styrda utbildningsväsende. 

 

Nyckelord 

Specialpedagogik, NPM, utbildningspolitik, reform, förstelärare, fortbildning, extra 

anpassning 
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Inledning 

Nyliberalismen är enligt Ryd & Eldh (2015) ”en filosofi som bygger på marknaden som den 

styrande mekanismen i hela samhället” (s. 10) och den har enligt samma källa samt Vedung 

(2006) satt sin prägel på hur offentlig sektor ska styras. Den offentliga verksamheten 

konkurrensutsätts och ”effektiviseras” för att ge plats åt privata aktörer för att som det heter 

främja valfriheten (Ryd & Eldh). Freidson (2001) diskuterar ”the status of professions in 

advanced industrial society” och menar att det i decennier nu har varit ledorden competition 

och efficiency som har genomsyrat den politiska formationen. Han menar att detta har lett till 

en djupgående förändring av hur exempelvis skolor, universitet och hälso- och sjukvård styrs 

och där professionella har nyckelfunktioner. 

 

Detta har inneburit förändringar i den ekonomiska, ideologiska och utvärderingsmässiga 

styrningen (Jarl & Rönnberg, 2015). Det har bland annat lett till mycket skiftande 

förutsättningar för olika skolor att bedriva sin verksamhet och skolor har utvecklats åt olika 

håll. Likvärdighet, som tidigare betytt att elever skulle garanteras likvärdig undervisning, har 

kommit att ersättas med innebörden att elever ska uppnå likvärdiga resultat. 

Valfrihetsreformen drog sitt strå till stacken genom att elever då representerade en summa 

pengar som följde med till den skola eleven valde. Ganska snabbt etablerades en skolmarknad 

som styrdes av ekonomiska intressen snarare än intresse för att utveckla undervisning av hög 

kvalitet, vilket vi kunnat se effekterna av under senare tid i diskussioner om vinstuttag och 

konkurser av vinstdrivande utbildningskoncerner. 

 

Allt i samhället är kontextberoende och skolan är ett av de mest komplexa sammanhang som 

finns (Hargreaves, 1999). Hur professionalism värderas är i så fall avhängigt vår samtid. I 

mitten av 1980-talet började statliga utredningar att beteckna lärare som ”de professionella” 

(Carlgren, 1994). Diskussionen om lärarna som professionella betonades i takt med att 

styrningen av skolan förändrades och decentraliserades till att bli den mål- och resultatstyrda 

skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. Även Forsberg & Wallin (2006) 

diskuterar ett decentraliserat skolsystem och menar att statens styrmedel i form av utvärdering 

och efterhandskontroll blir än mer viktigt. De sammanfattar detta som en kontrollregim och 

frågar sig huruvida extern granskning leder till bättre prestationer eller professionell 

utarmning. 

 

Det styrsystem som kräver ständiga mätningar, redovisningar, kontroller och ökad byråkrati, 

och som i den akademiska världen kallas New Public Management (NPM) är enligt Brante 

(2014) ett sätt att styra och avprofessionalisera professioner. Samme författare spekulerar i att 

professionerna kan komma att tappa i autonomi och anta en så kallad lönearbetaridentitet. 

Brante refererar till en klassisk samhällsvetare, Karl Marx, som skrev om hur industriarbetet 

på 1800-talet innebar att arbetsglädjen, alltså det konkreta innehållet i arbetet blev ointressant 

och försvann till förmån för ett arbete där man arbetade för lönen, kämpade för lönen och 

minskad arbetstid. Risken menar Brante är att lärare också kan komma att få den identiteten 

där det lutar åt löpande-band-principen och andra intressen tar över allt mer om detta 

styrsystem fortsätter för länge. 

 

Göransson m.fl. (2015) redogör för en enkätstudie i rapporten Speciella yrken? 

Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning. Det övergripande syftet med 

undersökningen är att kartlägga specialpedagogers och speciallärares yrkesroll och 

uppfattningar om utbildningen och dess relevans. De menar att det är mycket angeläget att 
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forskning bedrivs om betingelser för, innehåll i och konsekvenser av specialpedagogers och 

speciallärares arbete samt om den utbildning som kvalificerar för yrkena. 

 

Vi kommer att utgå från professionsteori som ett teoretiskt ramverk som hjälper oss att 

expandera förståelsen för studiens resultat. Det handlar bland annat om professionen lärare, 

professionaliseringen av lärare samt lärarnas professionalitet, och det är vår uppfattning att 

specialpedagogprofessionen är en förlängning av professionen lärare. Brante (2009) menar att 

professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Englund & 

Dyrdal Solbrekke (2015) föreslår en precisering av professionsbegreppet då de menar att det 

ofta används med otydliga innebörder. De menar att begreppet professionalisering betonar 

professionens autonomi och dess sociala statuskategori, alltså hur starka lärarna är som grupp 

gällande bestämmanderätten över sitt eget arbete och hur autonoma lärarna är. Författarna 

utgår från ett sociopolitiskt och moraliskt perspektiv och menar i och med det att det handlar 

om den pedagogiska kvalitén i lärares arbete. De påminner om att just kvalité är något som 

bedöms olika av olika bedömare och det är bland annat det fenomenet som gör det hela 

intressant. Det säger ju något om den sköra relationen mellan dessa båda begrepp 

professionalisering och professionalism. 

I föreliggande uppsats vill vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad 

påverkar specialpedagogens yrkesroll. Förhoppningsvis bidrar det i sin tur till att öppna upp 

för diskussion och problematisering av skolpolitiska reformer ytterligare i vårt samhälle, på 

olika nivåer, stort som smått, med det övergripande syftet att försöka stärka 

yrkesprofessionerna vi har i vårt utbildningsväsende i Sverige i dag. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera ett antal skolpolitiska reformer och 

deras inverkan på specialpedagogens profession. 

Med hjälp av styrdokument, forskning inom området samt intervjuer med specialpedagoger 

ska studien besvara följande frågeställningar. 

 

 Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer gällande sin profession? 

 

 Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer om professionen i 

förhållande till de senaste reformerna på området? 

 

 Vilka faktorer påverkar specialpedagogens profession? 
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Bakgrund 

Här följer ett avsnitt där vi fortsätter att redogöra för det styrsystem som kräver ständiga 

mätningar, redovisningar och kontroller. Vi tittar också närmare på effekter av 

implementering av reformer, perspektiv på styrning kopplat till specialpedagogiska perspektiv 

samt medias roll. Sedan följer ett avsnitt gällande styrdokument och däribland 

specialpedagogens examensbeskrivning. Här efter följer en genomgång av de reformer som 

ligger till grund för denna studie. Sedan kommer teoriavsnittet där vi beskriver vårt teoretiska 

ramverk som vi kommer att använda som ett slags raster genom vilket vi ska försöka öppna 

upp förståelsen för denna studies resultat. 

Den utvärderande staten 

En ökad tendens till kontroll beskrivs på olika sätt, bland annat som ”den utvärderande staten” 

(Neave, 1998) eller som en ”granskningsregim” (Taylor, 2005). Evert Vedung (2006) menar 

att detta kontrollbehov genom utvärdering är något som kan liknas vid en megatrend och att 

detta snart kommer att genomsyra alla förekommande aktiviteter i både politik och samhället i 

stort. Jarl & Rönnberg (2015) skriver att det som sker i Sverige med utvärderingar är inte 

unikt för oss svenskar utan sker även i andra västländer. De ger exemplet att OECD1 har 

uppmärksammat att regeringar lägger ner mer tid och pengar på olika resultatmätningar och 

andra utvärderingar i dag än någonsin tidigare. Dessa olika kunskapsmätningar sätts i relation 

till betygen, likt en jämförelsepunkt. Både internationella och nationella mätningar i kunskap 

har ökat i betydelse. Sveriges placering i de internationella kunskapsmätningarna får stor 

genomslagskraft i den nationella debatten om skolan och även i reformeringen av skolan. 

Detta visar på att aktörer internationellt får allt större plats i nationell skolpolitik (Jarl & 

Rönnberg, 2015). 

Implementering av reformer 

Implementering kan definieras som förverkligande eller genomförande av politiskt beslutade 

reformer (Fixsen m.fl., 2005). Ytterst styrs skolan genom politiska beslut och den reformiver 

som i dag kan ses visar på en tilltro till att styra skolan genom politiska beslut. Det har dock 

visat sig vara svårt att förändra vad som sker ute i verksamheterna genom dessa reformer (Jarl 

& Rönnberg, 2015). Fixsen m.fl. (2005) menar att det är särskilt problematiskt att 

implementera politiska reformsträvanden som syftar till att staten aktivt ska förändra andra 

aktörers interaktion. Rothstein (2011) lyfter fram två kritiska aspekter vid implementering av 

reformer. Den första utgörs av den verkställande personalens förståelse för, kunskap om och 

vilja att förverkliga reformernas intentioner. Viktigt att påpeka i det här sammanganget är då 

att verksamheten för skolan är reglerad i skollagen (SFS 2010:800) och riktad till 

huvudmannen. Men den är också direkt riktad till professionen, det vill säga till rektor och 

lärarna. Syftet med denna dubbla styrning är att tydliggöra professionens ansvar som 

rättsgaranter för att eleverna får det som föreskrivs och därmed har rätt till (Scherp, 2013). 

Den andra kritiska aspekten rör själva utformningen av implementeringen och att den är 

central för att nå en bred politisk legitimitet. En reforms legitimitet kan enligt Rothstein inte 

enbart förstås utifrån hur väl den lyckats, det vill säga grad av mätbar måluppfyllelse. Detta 

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development. En samarbetsorganisation, en utbildningspolitisk 

aktör. OECD granskar och jämför de mer än trettio medlemsländerna och partnerländernas utbildningssystem 

samt utfärdar policyrekommendationer (Jarl & Rönnberg, 2015). 
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särskilt eftersom politiken ju riktas mot avgränsade grupper vilkas medverkan är essentiell för 

genomförandet.  

 

Forskning visar att reformer och andra åtgärder har effekter, men givetvis är ju frågan om de 

har avsedda effekter. Det är knappast möjligt att nu eller i framtiden leda i bevis vilken av alla 

åtgärder, eller vilka av åtgärderna i samverkan, som bidrar till specifika effekter (SOU 

2013:30). Sannerstedt (1992) menar att de avsikter som kan utläsas i statsmakternas beslut 

inte har förverkligats - skolreformerna har inte gett de resultat man hoppats på. 

 

Top-downperspektiv och bottom-up-perspektiv 

 

Hans-Åke Scherp skriver i Lärandebaserad skolutveckling (2013) att stark kritik har riktats 

mot uppifrån styrda skolutvecklingsprocesser, där andra bestämmer ramar för 

kvalitetsutvecklingen i skolan utan att ta hänsyn till den lokala kontexten. 

 

Det här top-downperspektivet baseras på New Public Management (NPM) och har enligt 

Scherp (2013) fått en allt större spridning i Sverige. NPM är ett samlingsbegrepp för den 

nyliberala reformutvecklingen där det offentliga ska krympas, effektiviseras, kvalitetssäkras 

och bli mer responsivt mot kunder. NPM är inte ett enda tillvägagångssätt, det är ett kluster av 

idéer hämtade från administrativ praktik i den privata sektorn (Vedung, 2006). 

 

Enligt Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30) kännetecknas top-

downperspektivet av en målrationell styrning där man försöker implementera färdiga 

lösningar för att förbättra skolresultaten. Det kan exempelvis handla om att överföra 

undervisningsmetoder från framgångsrika skolor till mindre framgångsrika eller 

underpresterande skolor. Det handlar i första hand om beslutsfattarnas roll i 

implementeringsarbetet, men forskning har försökt att bidra med kunskapsunderlag till 

beslutsfattarna för att dessa skulle undvika klassiska implementeringsmisstag (SOU 2013:30).  

 

Vidare är detta perspektiv på skolutveckling alltför rationalistiskt och instrumentellt och 

passar inte in i skolans komplexa och dynamiska verksamhet visar Scherps (2013) 

sammanställning av kritiken. Perspektivet utgår enligt SOU 2013:30 från en åtskillnad mellan 

beslutsfattare och tjänstemän där politiker fattar beslut och tjänstemän lojalt genomför dessa i 

enlighet med de politiska intentionerna. Detta förfarande ses av kritikerna till perspektivet 

som enkelriktat, tekniskt och mekaniskt och att det inte räcker till för hur förändring inom 

exempelvis utbildningsområdet faktiskt går till. Åtgärder som görs utifrån detta perspektiv 

kan bland annat leda till att medarbetare tappar tillit till sin egen förmåga och att deras 

engagemang och intresse sjunker (SOU 2013:30). 

 

Likaså riskerar externa kvalitetsmätningssystem och skolutvecklingsinitiativ att förbise 

helhetsbilden och skolans egna behov. Insatser som styrs uppifrån leder sällan till några 

varaktiga förbättringar av elevresultat konstaterar Scherp (2013). 

 

Forskning inom ramen för bottom-up-perspektivet kan sägas försöka förklara varför en 

beslutad reform med stor sannolikhet inte kommer att vara den reform som realiseras. 

Perspektivet kan sägas ha utvecklats som en reaktion på top-down-perspektivet och dess 

inneboende antagande om rationalitet. Vidare sägs det inom den internationella 

skolforskningen att det behövs både ett uppifrån-och-ner-perspektiv och nerifrån-och-upp-

perspektiv för att kunna analysera och förstå genomförande av reformer och deras effekter 

(SOU 2013:30). 
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Inom den specialpedagogiska forskningen urskiljs ofta två olika perspektiv; det kategoriska 

och det relationella. Det finns olika benämningar på dessa två perspektiv och Göransson m.fl. 

(2015) använder dessa två. Det kategoriska utgår från den medicinsk-psykologiska traditionen 

där skolsvårigheter främst ses som svårigheter orsakade av egenskaper hos eleverna eller 

snarare brister hos eleverna (Haug, 1998). Detta formuleras ofta i termer av olika diagnoser 

eller funktionsnedsättningar. Perspektivet har kritiserats för att bortse från orsaker på mer 

övergripande nivå, exempelvis skolans organisation och styrning samt svårigheter att anpassa 

sig till elevers olikheter och liknande (Göransson m.fl. 2015). Det relationella perspektivet 

riktar in sig på faktorer i miljön på olika nivåer för att utifrån detta möjligen hitta orsaker till 

att vissa elever hamnar i skolsvårigheter (Skrtic, 1991). 

 

Skrtic (1991) menar att skolans organisatoriska strukturer skulle kunna bli mer flexibla och 

kallar det för adhocracies, vilket han menar är organisationer ”premised on the principle of 

innovation rather than standardization; as such, it is a problem-solving organization 

configured to invent new programs." (s. 182). Dessa skulle då skilja sig från bureacracies 

genom att adhocracies, enligt Skrtic, är anpassade till skolans samhällsuppgift vilket enligt 

Nilholm m.fl. (2007) till exempel skulle kunna innebära att näringslivets organisationsstruktur 

(bureacracies) är olämplig att tillämpa på skolan. Författarna menar också att skolan borde 

sträva efter att båda perspektiven, såväl kategoriskt som relationellt, får växelverka parallellt. 

Vi ser framför oss ett träd där top-down-styrning, bureacracies och kategoriskt perspektiv hör 

till samma grenverk och bottom-up-styrning, adhocracies och relationellt perspektiv följer ett 

annat grenverk. Detta illustreras med nedanstående bild. 

 

  
 

Figur 1: Trädet. Hur vi tolkar de olika perspektiven på styrning, och var vi tycker att de specialpedagogiska 

perspektiven kategoriskt respektive relationellt hamnar i förhållande till dem.  
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Medias roll 

 

I granskningresultatens offentliggörande deltar även media för att ge utbildningskonsumenter 

information. Media kan liknas vid en viktig granskare av utbildningssystemet och skapar även 

nyheter vad gäller andras granskningar. Jarl & Rönnberg (2015) menar att något som ofta har 

en tendens att göras till nyheter är betygsutveckling och även resultat från olika inspektioner. 

Samma författare påpekar att inspektionsmyndigheten i sin tur har en aktiv strategi för att nå 

ut med sina resultat i media då resultaten av inspektionen är skrivna på ett sätt som är negativt 

för skolan, likt en avvikelserapportering och då är de redan skrivna på det sätt som media ofta 

väljer att skildra nyheter om skolan på. 

 

Styrdokument 

 

År 1990 startade en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som ledde till en ny 

yrkesexamen ─ specialpedagogexamen (Högskoleverket, 2006). von Ahlefeld Nisser (2009) 

menar att den till skillnad från speciallärarutbildningen, som lades ner 1989, skulle fokusera 

mer på handledning än undervisning. Vidare menar hon att för i dag förstå specialpedagogens 

yrkesroll, är det viktigt att titta på behovet av två ledningsfunktioner, skolledning och 

arbetsenhetsledning. Sahlin (2005) har gjort en jämförelse mellan specialpedagogutbildningen 

och arbetsenhetsledarutbildning och hit refererar von Ahlefeld Nisser (2009) som menar att 

bilden som framträder ur arbetsenhetsledarutbildningen blir intressant om den speglas mot 

examensordningen för en specialpedagog. Nisser menar att utbildningen till specialpedagog 

handlar om en kvalificerad pedagogisk ledningsfunktion och att arbetsenhetsledartjänsten 

blivit ett med specialpedagogtjänsten. 

 

Examensordningen är det enda styrdokument där specialpedagogens yrkesroll definieras, och 

då i termer av kunskaper, förmågor och förhållningssätt som utbildningen ska resultera i. 

Däremot fastslås det att det är rektor/förskolechef som har ansvaret att besluta om och 

organisera specialpedagogiskt stöd/verksamhet. Och också att det är varje reguljär lärares 

uppgift att ansvara för alla elevers utbildning i skola/förskola. Vem som är behörig att 

anställas som rektor/förskolechef respektive lärare/förskollärare preciseras också. I kapitel 2, 

Huvudmän och ansvarsfördelning, § 25 gällande elevhälsan specificeras att ”för medicinska, 

psykologiska, psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator.” Vad gäller specialpedagogiska insatser fortsätter lagtexten med att det 

ska finnas ”… tillgång till personal med sådan kompetens att elevens behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. Detta är den enda gången specialpedagogisk 

kompetens klart och tydligt uttrycks, men yrkesgruppen specialpedagog nämns inte i 

skollagen.  

 

I rapporten Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning 

hänvisar Göransson mfl. (2015) till skollagen (SFS 2010:800) och dess betydelse för 

utformningen av specialpedagogers yrkesroll. Men den påverkan skollagen har är mer av ett 

indirekt slag och inte någonstans fastställs en specialpedagogisk funktion motsvarande de mål 

som är fastställda i examensordningen för specialpedagogexamen. Med detta sagt följer här 

specialpedagogens examensbeskrivning enligt SFS 2011:688. 
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Specialpedagogens examensbeskrivning 

 

Mål 

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 

högskolepoäng [på avancerad nivå2]. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. För 

specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

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

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. 

 

Kunskap och förståelse 

För specialpedagogexamen skall studenten  

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen och  

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.  

 

Färdighet och förmåga  

För specialpedagogexamen skall studenten  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå  

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

med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer  

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda och  

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För specialpedagogexamen skall studenten  

– visa självkännedom och empatisk förmåga  

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga rättigheterna  

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete  

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och  

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 

  

                                                           
2 Enligt den högskolereform som började gälla 1 augusti 2007 (SFS 2007:638). Högskole- eller 

universitetsstudier på avancerad nivå ger efter ett års studier den generella examen magister. Dessutom ger det 

yrkesexamen specialpedagog. 
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Historisk tillbakablick på specialpedagogiska synsätt  

Nedan vill vi ge en kort historisk tillbakablick på hur synsättet gällande specialpedagogiskt 

synsätt förändrats genom tiderna. Vi hamnar så småningom i inkluderingstankar och nu 

gällande läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt läroplan för 

förskolan. 

Ahlberg (2007) menar att skolan naturligtvis som andra institutioner är beroende av 

ideologiska och politiska ställningstaganden i samhället, och skolans uppdrag förändras i takt 

med att politiska idéer och värderingar i samhället skiftar. Vidare menar hon att det i officiella 

dokument är tydligt att synen på hur skolan ska möta elever i behov av särskilt stöd har 

förskjutits under årtiondenas gång. 

Hjörne & Säljö (2013) menar att synsättet på de specialpedagogiska funktionerna följt med i 

samhällsutvecklingen i övrigt. Under efterkrigstiden kom debatten om ”en skola för alla” att 

blomstra upp och de refererar till läroplanerna från år 1962, Lgr80 samt Lpo94 och menar att 

kategorisering av elever förekommit i skolan genom alla tider. 

Ineland, Molin & Sauer (2013) menar att det omkring 1970-talet kunde ses en begynnande 

integrering genom att elever med funktionshinder placerades med elever utan. Trots detta 

menar samma författare att synsättet ändå var att eleverna med funktionshinder skulle anpassa 

sig till skolan och något som de flesta förespråkade. Ändå var det enligt författarna många 

röster som höjdes då det ansågs att integreringen av särskoleklasser inte ledde fram till att 

elever med och utan funktionshinder per automatik tog kontakt med varandra. 

Så småningom började en tanke kring inkludering ta form och den här inkluderingsidén gick 

ut på att det var skolan som skulle anpassa sig till eleven och inte tvärtom (Ineland, Molin & 

Sauer, 2013). 

Enligt Skolverkets rapport Handikapp i skolan (2005) ska all verksamhet i grunden utgå från 

ett inkluderande synsätt. Detta ska få till följd att förändringar i själva lärmiljön ska prövas 

innan en särskiljande åtgärd sker.  De menar dock att inkludering betyder något mer än enbart 

organisatorisk inkludering då en begränsning till detta skulle riskera att osynliggöra elever 

och individuella behov. 

Om vi tittar på Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det 

under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag att ett av uppdragen är att ”främja lärande 

där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Vad gäller skolans 

utvecklingsarbete står det att det ”måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och 

elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället”. 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö98) står det under rubriken Förskolans värdergrund och 

uppdrag att ett av förskolans uppdrag är att ”[v]erksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” 

och också att ”olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 

helhet”. 

 

Inkluderingstankar men också individperspektiv finns i båda läroplanerna. När det gäller 

helhet handlar det i skolans läroplan om olika kunskapsformer som ska bilda helhet för 

eleven. I förskolan handlar det dels om kunskapsformerna, men också om verksamhetens 
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helhetssyn på barnet. I skolans läroplan när det gäller verksamheten uttrycks det genom att det 

måste till ett aktivt samspel mellan personal, elever, hemmet och samhället.  

Statliga reformer 

Vår utbildning till specialpedagog har bland annat innefattat diskussioner kring extra 

anpassningar och särskilt stöd och då har även ändringarna i skollagen kommit på tal. Till 

exempel hur ändringen eventuellt påverkat och kan komma att påverka olika skolors 

organisering av sina verksamheter. Förstelärarreformen har också den varit på tapeten då vi 

under kursen Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete fick möjlighet att närmare 

studera ett pågående förändringsarbete på en skola. Det ledde bland annat till diskussioner 

kring förstelärare kontra specialpedagoger ifråga om att leda utvecklingsarbeten på skolor.  

Nyfikenheten väcktes ytterligare då vi fick höra talas om ännu en statlig satsning, nämligen 

specialpedagogik för lärande. Frågor dök upp som exempelvis handlade om vad den reformen 

kan komma att innebära för oss i vår kommande profession. Nedan följer de tre statliga 

reformer vilka ligger till grund för denna studie; Ändringar i skollagen gällande stöd och 

särskilt stöd, Nya karriärvägar för lärare - Förstelärare samt Specialpedagogik för lärande. 

 
Ändringar i skollagen gällande stöd och särskilt stöd 

 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800). Lagtexten fortsätter 

med att utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och att en strävan ska vara att 

uppväga skillnader i deras förutsättningar. Enligt Skolverkets allmänna råd Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) har skolan ett kompensatoriskt 

uppdrag och skolan ska organisera verksamheten på individ, grupp och skolnivå så att 

eleverna i enlighet med skollagen får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. 

 

I regeringens proposition (2013/14:160) föreslås ändringar i skollagen (SFS 2010:800) i syfte 

att förtydliga reglerna om stöd och särskilt stöd samt förenkla lärarnas arbete med 

åtgärdsprogram och annan dokumentation. Reglerna som förtydligas är att fokus ska ligga på 

stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Först när 

detta inte räcker till ska en utredning göras. Visar utredningen att eleven har behov av särskilt 

stöd ska sådant sättas in och åtgärdsprogram utarbetas. 

 

Det finns två former av stödinsatser och enligt Skolverkets allmänna råd Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) är det viktigt att skolan har sett över 

hur organisationen omkring eleven ser ut innan stödinsatser riktade mot individen sätts in. 

Nedan följer de två formerna av stödinsatser. 
 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 

genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.  

 

Några exempel på extra anpassningar 

 

 ett särskilt schema över skoldagen 

 ett undervisningsområde förklarat på annat sätt 
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 extra tydliga instruktioner 

 stöd att sätta igång arbetet 

 hjälp att förstå texter 

 digital teknik med anpassade programvaror 

 anpassade läromedel 

 någon extra utrustning 

 extra färdighetsträning 

 enstaka specialpedagogiska insatser  

 

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer 

ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller 

varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd 

som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram. 

 

Enligt regeringens proposition (2013/14:160) skapar den här tydligare uppdelningen mellan 

stöd (extra anpassningar) och särskilt stöd bättre förutsättningar för att åtgärdsprogram endast 

utarbetas för elever i behov av särskilt stöd. Regeringen bedömer i och med det att färre 

åtgärdsprogram behöver utarbetas, vilket i sin tur möjliggör att arbetstid kan omfördelas 

exempelvis genom att lärare istället för att dokumentera stödet genomför olika former av 

stödinsatser. Regeringen påpekar att förändringarna är beroende av hur huvudmän, rektorer 

och lärare tillämpar det ändrade regelverket. Förslagen till förändringarna i skollagen började 

gälla från och med 1 juli 2014. 

Nya karriärvägar för lärare - Förstelärare 

Förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (2013:70) 

innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som i undervisningen använder 

särskilt yrkesskickliga lärare. Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att 

inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. För att kunna utses till förstelärare 

behöver några grundläggande kriterier uppfyllas av den lärare som ska utses. 

 

Läraren ska från och med 2014 ha en lärarlegitimation (under 2013 kunde även lärare med en 

lärarexamen utses även om de ännu inte hade fått sin lärarlegitimation). Läraren måste också 

ha arbetat minst fyra år med undervisning inom skolväsendet. Arbetet ska vara väl vitsordat. 

Detta ska kunna redovisas genom dokumentation. Läraren ska ha visat särskilt god förmåga 

att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. 

Läraren ska också av huvudmannen bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning (SFS 

2013:70). 

 

Utöver dessa kriterier ska läraren som utses också arbeta minst 50 procent av sin arbetstid 

med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. De uppgifter som hör till 

undervisningen har definierats i SKOLFS (2013:147) som att läraren 

 

• ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen 

• bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling  

• återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare 

 

Den lärare som utses till förstelärare ska, om läraren sedan tidigare är anställd hos 

huvudmannen, få en löneökning om minst 5 000 kronor. Om läraren är nyanställd ska lönen 
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sättas till minst 5 000 kronor mer än vad medianlönen är hos huvudmannen för lärare i samma 

kategori. Kategorierna består av  

 

• lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 

• lärare i grundskolans årskurs 7-9 

• lärare i andra ämnen än yrkesämnen i gymnasieskolan 

• lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan 
 

Skolverkets rapport Vem är försteläraren? (2014) har tagits fram för att besvara några av de 

grundläggande frågorna kring huvudmännens införande av reformen Nya karriärvägar för 

lärare och för att presentera utfallet i reformens inledningsskede. Resultatet som presenteras i 

rapporten har delvis samlats in via en enkät till huvudmännen. 

 

Enligt rapporten syftar karriärtjänster för lärare till att förbättra elevernas måluppfyllelse och 

att höja läraryrkets status och attraktionskraft. När reformen är fullt utbyggd kommer den att 

omsätta en och en halv miljard kronor och omfatta ungefär 17 000 förstelärartjänster. 

 

I enkäten anger 84 % av huvudmännen att försteläraren ska arbeta med att handleda och 

coacha kollegor. Nästan lika många anger att förstelärarna kommer att arbeta med att skapa 

mötesplatser för pedagogiska diskussioner. Det är också vanligt med en kombination av dessa 

två arbetsuppgifter. Via enkäten har huvudmännen svarat att förstelärare också ska ha följande 

arbetsuppgifter; ansvariga för ämnesutveckling, studera kollegors undervisningsmetoder med 

ett vetenskapligt förhållningssätt, ansvariga för ämnesdidaktik, ta fram stödmaterial och 

läromedel, stödja blivande kollegor vid VFU, vara involverade i forskning och vara mentor 

under introduktionsperioden. Det framkommer också i rapporten att ett fåtal huvudmän har 

angett alla ovanstående arbetsuppgifter som möjliga, och det förklaras genom att olika 

förstelärare ska ha olika arbetsuppgifter efter vilka behoven är på olika skolor eller att det inte 

var riktigt klart vid den tidpunkten enkäten gick ut. 

 

Andra exempel från huvudmännen gällande förstelärarnas uppdrag är att de ska fungera som 

bollplank och samtalspartner till rektor samt ansvara för IT-utveckling. Flera huvudmän 

nämnde också skolutveckling och roller som samordnare och ansvarig för fortbildning. Arbete 

med formativt lärande och bedömning nämns också. Någon huvudman nämnde också att 

försteläraren ska dela med sig av sina kunskaper kring ledarskap i klassrummet samt 

bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. 

 

Skolverket drar den slutsatsen i sin rapport att förstelärarnas arbetsuppgifter stämmer väl 

överens med det som var tanken med reformen. 

Statsbidrag Specialpedagogik för lärande 

Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt 

ge alla elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen genom att ge lärare ökade 

kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa undervisningen utifrån alla 

elevers olika behov och förutsättningar, och ge professionellt stöd genom handledare i 

specialpedagogik. Insatsen pågår 2016-2019. Huvudmän inom grundskolan kan ansöka om 

statsbidrag för handledare och lärare som deltar i insatsen inom specialpedagogik. 
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Statsbidraget är indelat i två delar: 

- bidrag per handledare 

- bidrag per deltagande lärare 

Skolverket har fattat beslut för läsåret 2016/2017 som innebär att över 1700 lärare kan stärka 

sin specialpedagogiska kompetens. Totalt kommer 14 miljoner betalas ut som bidrag till 

handledare och lärare. Det är 90 fristående skolor och kommuner som beviljats att ta del av 

bidraget. 

 

Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för 

lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag för handledare som 

ersättning för lön. I Förordningen om statsbidrag för kompetensutveckling i specialpedagogik 

(SFS 2015:938) framgår bland annat att huvudmannen ska utse handledare som är 

legitimerade lärare och att en sådan lärare ska ha speciallärar- eller specialpedagogexamen 

och minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog. Om det 

finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig 

för uppgiften. Det är huvudmannen som avgör om en handledare som inte har en speciallärar- 

eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet anses lämplig för uppgiften. 

Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid. På 

Skolverkets webbplats Lärportalen specificerar de vem som kan handleda och menar att det 

på många skolor finns lärare som redan har god kompetens för att leda det kollegiala lärandet. 

De ger några exempel på vilka det kan vara; lärare som gått handledarutbildningen inom en 

annan kompetensutvecklingsinsats (exempelvis Matematiklyftet eller Läslyftet), 

en förstelärare, en speciallärare, en specialpedagog, en lektor eller någon annan som har 

erfarenhet av att leda samtal och kollegialt lärande. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I den här studien utgår vi från professionsteori som ett teoretiskt ramverk som hjälper oss att 

expandera förståelsen för studiens resultat. I detta vårt ramverk ingår också perspektiv på 

styrning och specialpedagogiska perspektiv. Nedanstående handlar bland annat om 

professionen lärare, professionaliseringen av lärare samt lärarnas professionalitet, och det är 

vår uppfattning att specialpedagogprofessionen är en förlängning av professionen lärare. Här 

nämner vi också de specialpedagogiska perspektiven; det kategoriska och det relationella. 

 
Professionsteori 

The professions have never been more important to the well-being of society. 

Professional knowledge and expertise are at the core of contemporary society. 

How such professional expertise is developed, how it is deployed, by whom it is 

deployed and for what ends are among the most pressing issues facing all modern 

nations. (Sullivan 2000: 673) 

Brante (2009) menar att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig 

forskning och de utgör avantgardet i kunskapssamhället. De tillhör medelklassen och det är 

det samhällsskiktet som har expanderat mest under de senaste decennierna. Professioner 

tillsammans har den viktigaste integrativa funktionen i samhället som helhet och står för de 

viktigaste innovationerna inom exempelvis områden som teknik, hälsa, organisation, ekonomi 

och vetenskap (Brante). 

Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) föreslår en precisering av professionsbegreppet då de 

menar att det ofta används med otydliga innebörder. De frågar sig om lärare i Sverige kan 

betraktas som professionella och i så fall utifrån vilken definition. De konstaterar att lärare ur 

ett historiskt perspektiv betraktats som semiprofessionella och att det vid professionsanalyser 

konstaterats att det är de sociologiska ’yttre’ kriterierna på professionalisering som varit 

utgångpunkt och inte yrkesutövandet i sig. Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) menar att 

begreppet professionalisering betonar professionens autonomi och dess sociala statuskategori, 

alltså hur starka lärarna är som grupp gällande bestämmanderätten över sitt eget arbete och 

hur autonoma lärarna är. 

Författarna utgår från ett sociopolitiskt och moraliskt perspektiv och menar i och med det att 

det handlar om den pedagogiska kvalitén i lärares arbete. De påminner om att just kvalité är 

något som bedöms olika av olika bedömare och det är bland annat det fenomenet som gör det 

hela intressant. Det säger ju något om den sköra relationen mellan dessa båda begrepp 

professionalisering och professionalism. 

Det finns även forskning kring professionellas ansvar och omdöme vilket Englund & Dyrdal 

Solbrekke (2015) hänvisar till, som menar att den professionella rollen uppfattas som så kallat 

’civic’, samhällelig, och att det innebär ett ansvar för konkreta andra men också ett 

hänsynstagande till samhället i stort, så kallat ’the public good’. Det finns också en utmaning 

till detta professionella ansvar och omdöme och det menar Brint (1994) är en specifik 

samhällsutveckling. Han skriver om det amerikanska samhällets utveckling, och i det 

inledande kapitlet bland annat detta: 
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The shift from social trustee professionalism has led to a splintering of the 

professional stratum in relation to the market value of different forms of ”expert 

knowledge”. There is the real possibility in this split for the eventual consolidation of 

the professional stratum into a more exclusive status category, since ”formal 

knowledge” implies gradations in the value, efficacy and validity of different forms of 

knowledge”(Brint 1994, s. 11). 

 

Han menar att de professionellas förståelse av sin professionella roll kopplas till privata 

företags och marknaders värderingar. Och det kan då enligt honom innebära att de 

professionellas medborgerliga professionella engagemang och ansvar trängts undan till 

förmån för individorienterade beslut riktade mot effektivitet. 

Specialpedagogiska perspektiv 

 

Vi nämnde tidigare att det inom den specialpedagogiska forskningen ofta urskiljs två olika 

perspektiv; det kategoriska och det relationella. Forskningen om specialpedagogik 

dominerades länge av perspektivet med rötter i psykologi och medicin, det kategoriska 

perspektivet. Det benämns också som det traditionella perspektivet, där man ansåg att skolans 

problem i hög grad berodde på enskilda individers brister (Nilholm, 2006). 

 

Under senare år har dock det traditionella perspektivet ifrågasatts och blivit utmanat på olika 

sätt. I kritiken mot det traditionella perspektivet har man utgått från att det är andra faktorer än 

individens problem som skapar ett behov av specialpedagogik, till exempel skolors 

misslyckanden eller socioekonomiska orättvisor (Nilholm, 2006). 

 

Nilholm (2006) menar att de två perspektiven är lika när det gäller deras normativitet. I det 

traditionella diagnosticeras individen och den ska kompenseras för att uppnå någon form av 

normalitet. I det relationella ”diagnosticeras” skolan och/eller samhället, och här finns idéer 

som handlar om att en annan skola och/eller ett annat samhälle ska lösa problemen. 

 

Det finns enligt Nilholm (2006) ett tredje grundläggande perspektiv som han kallar för 

dilemmaperspektivet som beskrivs handla om att ”skolproblem konstrueras i specifika 

sociokulturella sammanhang där olika aktörer och grupper förhandlar vad elevers olikhet 

betyder och hur den ska hanteras” (s. 13) vidare menar han att ”moderna utbildningssystem är 

komplexa uttryck för en rad olika gruppers intressen och fyllt av tillfällen då olika goda 

värderingar står delvis i motsatsställning till varandra” (ibid.). 

 

Genom att diskutera specialpedagogens profession i förhållande till de skolpolitiska 

reformerna vilka ligger till grund för denna studie, via ovan beskrivda professionsteori, de 

specialpedagogiska perspektiven samt utmaningarna som följer av New Public Management 

öppnar det förhoppningsvis upp för nya tankar kring vad som eventuellt kan påverka 

professionaliseringen och professionalismen hos specialpedagoger. 
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Metod 

I följande avsnitt beskrivs den kvalitativa forskningsansatsen och den metod som använts för 

insamlandet av material till denna kvalitativa studie, forskningsintervju. Här följer också 

beskrivning av hur urvalet och de semistrukturerade intervjuerna gått till, beskrivning av 

bearbetningen av empirin, diskussion gällande studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

samt en redogörelse för det etiska förhållningssätt vi har tagit hänsyn till. 

Kvalitativ studie 

Hartman (2004) beskriver att den kvalitativa forskningsansatsen har som mål att undersöka 

hur människor uppfattar företeelser i sin omvärld och hur de förhåller sig till dessa. Han 

menar att varje människa uppfattar företeelser på sitt sätt, utifrån den livsvärld hon bär med 

sig. Kvale och Brinkman (2014) beskriver den kvalitativa metoden på så sätt att det är studiet 

av fenomen i det sammanhang som personen befinner sig i och genom att studera hur olika 

människor ser på ett fenomen kan forskaren skapa sig en bild av hur det är beskaffat och vilka 

egenskaper det har. Den kvalitativa metoden används enligt Kvale & Brinkmann (2014)  för 

att tränga in på djupet i ett fenomen och få syn på hur det upplevs av ett antal personer.  

Eftersom det är människors erfarenheter och upplevelser av deras livsvärld som undersöks i 

denna studie är det med en kvalitativ forskningsansats vi tar oss an insamlandet av material. I 

den kvalitativa metoden forskningsintervju ligger tyngden i att försöka förstå informanters 

verklighet och deras tolkningar av denna. Den här studiens empiri består således av 

forskningsintervjuer med specialpedagoger. Detta på grund av att specialpedagoger är de som 

av oss anses kunna besvara studiens frågeställningar genom deras erfarenhetsbaserade 

kunskaper. Metoden forskningsintervju är också flexibel då det går att anpassa 

intervjufrågorna utifrån informanternas svar, vilket ger en detaljrikedom (Bryman, 2011). En 

kvalitativ forskningsintervju kan vara semistrukturerad, alltså att den liknar mer ett vardagligt 

samtal trots att det finns en intervjuguide bestående av generella frågor. Dessa generella 

frågor ger informanten större möjlighet att utforma svaren och beroende på svaren går 

följdfrågor att ställa. Vilka förmodligen många gånger ej ingår i den planerade intervjuguiden, 

vilket också leder till det mål som den kvalitativa forskningsintervjun har, nämligen att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld (Kvale, 

1997). 

Hartman (2004) beskriver den kvalitativa metoden som så kallat induktiv och menar i och 

med det att forskningen succesivt leder fram till teoretiska idéer och nya teorier uppstår ur 

tolkningen av materialet. Författaren skiljer mellan det han kallar interaktiv induktion och 

analytisk induktion. Det förstnämnda handlar om att insamlingen och tolkningen av data sker 

parallellt, urvalet sker succesivt och teoretiska idéer styr vad som fokuseras på i 

undersökningen. Analytisk induktion beskrivs som så att forskaren börjar undersökningen 

utan att teoretiska idéer styr vad som fokuseras på samt att den följer tre olika steg; 

planeringsfas, insamlingsfas och analysfas. 

Inför och under vår studie har vi berört både interaktiv och analytisk induktion då vi har läst 

in oss på ämnet för studien. Utifrån detta har vi formulerat frågeställningar och planerat för 

urvalet av informanter innan insamlandet av empiri har satts igång via intervjuer. När väl 

intervjuerna var igång har det skett en ständig tolkning av det insamlade materialet och dessa 

tolkningar har påverkat efterföljande intervjuer med syftet att försöka skapa en så fullödig bild 
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som möjligt av informanternas tankar, erfarenheter och idéer gällande deras profession och de 

skolpolitiska reformernas inverkan på densamma.  

Urval 

Urvalet inför denna kvalitativa studie gjordes genom ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval 

(Bryman, 2011) vilket innebär att vi strategiskt har valt ut de intervjupersoner som har 

betydelse för de frågeställningar som ska besvaras i denna studie. Vid denna typ av 

urvalsprocess såg vi till att initialt få kontakt med ett mindre antal personer som är relevanta 

för undersökningen och sedermera använde vi dessa personer för att få kontakt med 

ytterligare informanter. 

 

Detta förfarande har i verkligheten gestaltats i form av mail som vi har formulerat och skickat 

till olika kommuner i Norrbottens län. Vi började med att skicka ut mail till rektorer (se bilaga 

1). Vi beskrev vad vårt ärende var och då också syftet med vårt examensarbete. Vi hoppades 

att rektorerna skulle hjälpa oss med att få kontakt med specialpedagoger i respektive 

kommun. När vi fick några namn på specialpedagoger kontaktade vi även dessa via mail (se 

bilaga 1). Av de mail vi har skickat till specialpedagoger fick vi inte ett enda svar. Efter några 

arbetsdagars väntan kontaktade vi istället specialpedagogerna via telefon. Vi fick även där 

några avslag, men tillslut fick vi bokat in några intervjuer över telefon. Vi har även gjort 

några personliga besök till specialpedagoger och de har vi fått intervjua. Att vi inte fick svar 

via mail kan bero på att det förmodligen är enklare att neka till att delta genom att bara inte 

svara än när man blir uppringd eller besökt. 

 

Sammanfattningsvis har detta målinriktade urval resulterat i att vi har intervjuat tio 

specialpedagoger, alla kvinnor, verksamma i sju olika kommuner i Norrbottens län, varav tre 

specialpedagoger är verksamma vid förskolor och resterande vid grundskolor. 

Här följer en presentation av specialpedagogerna som ingått i den här studien. De vars namn 

börjar på F är förskollärare i grunden och de vars namn börjar på G är grundskollärare i 

grunden. 

 

Fanny: Förskollärare, arbetat som specialpedagog i ett år 

Frida: Förskollärare, arbetat som specialpedagog i ett år 

Gunnel: Grundskollärare, arbetat som specialpedagog i tolv år 

Fredrika: Förskollärare, arbetat som specialpedagog i tio år 

Gerd: Grundskollärare, arbetat som specialpedagog i tio år 

Gudrun: Grundskollärare, arbetat som specialpedagog i tio år 

Frideborg: Förskollärare, arbetat som specialpedagog i ett år 

Greta: Grundskollärare, arbetat som specialpedagog i 21 år 

Gertrud: Gymnasie- och grundskollärare, arbetat som specialpedagog i fyra år 

Gisela: Grundskollärare, arbetat som specialpedagog i tretton år 

 

De semistrukturerade intervjuerna har gått till som så att vi har genomfört dessa tillsammans. 

Intervjuerna har alla tagit från cirka 40 minuter till 75 minuter. Vi har spelat in intervjuerna 

för att kunna analysera dem i efterhand. Några av intervjuerna har vi gjort på plats och några 

av intervjuerna har vi gjort via telefon. Vid de intervjuerna vi har gjort på plats har vi spelat in 

via en inspelningsfunktion på en mobiltelefon. Vid de andra har vi använt oss av 

högtalarfunktion på en fast telefon för att kunna spela in intervjuerna via nämnda 

inspelningsfunktion på samma mobiltelefon. 



 

18 
 

Öppen kodning 

Vi har utgått från frågeställningarna när vi har bearbetat vår empiri. Detta har inneburit att vi 

har valt ut de delar ur intervjuerna som har betydelse för besvarandet av frågeställningarna. 

Dessa delar har vi sedan satt ihop till en helhet som då har blivit en del av resultatet i studien. 

Det här förfarandet syftar på öppen kodning vilket innebär ”den process där man bryter ner, 

undersöker, jämför, begreppslig-gör och kategoriserar data” (Strauss & Corbin 1990:61). 

Praktiskt har det gått till som så att vi har lyssnat på de inspelade intervjuerna och 

transkriberat dem. Sedan har vi färgmarkerat de delar som är intressanta med tanke på de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Efter detta har vi gått igenom intervju för 

intervju och samlat informanternas tankar, erfarenheter och idéer under respektive 

frågeställning. 

När det gäller reformerna som ligger till grund för studien har vi fått läsa in oss på dem. Detta 

via Utbildningsdepartementets förordningar, Skolverkets föreskrifter, rapporter och allmänna 

råd samt regeringens propositioner. Empirin och det inlästa materialet har vi sedan skrivit 

ihop och analyserat utifrån vår teoretiska utgångspunkt och de olika perspektiven på styrning 

samt de specialpedagogiska perspektiven.  

Trovärdighet och generaliserbarhet 

Det finns flera olika metoder för att kontrollera de erhållna forskningsresultaten. I denna 

kvalitativa studie är verifieringen delvis inbyggd i forskningsprocessen, det vill säga att det 

sker en ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. 

Metoden för att ge denna studie ytterligare trovärdighet är att styrka den via vårt 

bakgrundsavsnitt där vi tar upp områden som är relevanta för studiens syfte.  

Den kvalitativa forskningsintervjun är också ett specifikt professionellt samtal med en tydlig 

maktsymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen. Det är intervjuaren som har 

vetenskaplig kompetens, intervjuaren inleder och definierar intervjusituationen, bestämmer 

intervjuämnet, ställer frågor och avgör vilka frågor som ska följas upp samt avslutar också 

samtalet. Det är med andra ord en enkelriktad och instrumentell dialog som har syftet att ge 

forskaren tillgång till exempelvis beskrivningar och berättelser som intervjuaren sedan tolkar 

och rapporterar i enlighet med forskningsintresset (Kvale & Brinkmann, 2009). För att minska 

den här maktsymmetrin eller maktövertaget vid intervjuerna bestämde vi i förväg vem av oss 

som skulle leda intervjun och vem av oss som skulle ansvara för att föra anteckningar. Genom 

att den av oss som förde anteckningar höll sig mer i bakgrunden underlättade det 

förhoppningsvis för våra informanter. Att vi har varit två vid intervjuerna gjorde också att den 

som inte ledde intervjun fick möjlighet att lyssna och fundera på uppföljningsfrågor och det 

kan ha minskat riskerna för missförstånd. Vi har också försökt att skapa en trygg miljö för 

våra informanter genom att vi genomfört dem i ett avskilt rum där vi har fått vara ostörda.  

Det som kan sägas om generaliserbarheten är att vi inte gör anspråk på att studiens resultat 

gäller alla specialpedagoger i Norrbottens län. Således kan de framkomna uppfattningarna hos 

våra informanter förväntas återkomma bland andra specialpedagoger, men inte den fördelning 

av dem som är resultatet av denna studie. 

Det som kan benämnas som felkälla i den här inbyggda verifieringen är den så kallade 

intervjuareffekten. Det innebär att det både för informanten och intervjuaren kan finnas 

faktorer som gör att det som sägs är socialt önskvärt istället för korrekt i sammanhanget 

(Bryman, 2011). Den här intervjuareffekten kan exempelvis uppstå via ledande frågor och 
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summeringar. Genom att be våra informanter att utveckla sina svar och själva ge exempel 

hoppas vi att intervjuareffekten minimerats. Väl medvetna om att riskerna för missförstånd 

kan öka via telefonsamtal har vi varit tydliga i vår kommunikation och även försiktiga vid 

summeringar. Vårt intresse för de frågor vi har studerat beror delvis på en oro över framtiden 

för specialpedagogyrket i relation till de nya reformerna på skolområdet. Väl medvetna om 

den risk för att påverka våra informanter har vi hållit oss objektiva och varit noga med att inte 

”lufta” vår oro inför dem. 

Etiskt förhållningssätt 

Vi har arbetat i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vid 

insamlandet och hanterandet av empirin. Vi delgav våra informanter syftet med vår studie och 

att den rapporteras i en uppsats, att de själva bestämmer över sin medverkan och att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst. Vi informerade även om att empirin hanteras på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kan utläsa vilka individer som deltagit i studien och att 

empirin endast kommer att användas för denna studies ändamål. Vi har medvetet inte gett 

någon närmare presentation av de kommuner och skolor där våra informanter är verksamma. 

Ej heller har vi angett hur många av intervjuerna som genomförts via telefon respektive på 

plats. Allt detta för att i största möjliga mån kunna värna de forskningsetiska principerna. 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vad specialpedagogerna har för tankar kring sin 

profession och också hur specialpedagogerna upplever att professionen förhåller sig till de 

reformer vi har utgått ifrån i arbetet med denna studie. Vi ska även redogöra för hur dessa 

specialpedagoger upplever att deras profession förändrats under deras arbetstid.  

 

Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer gällande sin 

profession? 

 

Vad specialpedagogerna har för tankar, erfarenheter och idéer gällande sin profession och hur 

de konkret arbetar i dag skiljer sig åt. Det beror på många faktorer och även det har de olika 

tankar kring. Alla specialpedagoger som deltagit i denna studie har fått berätta om sitt arbete 

som specialpedagog och alla pratar om det som Gerd kallar för det ”specialpedagogiska 

synsättet” eller det ”specialpedagogiska perspektivet” som Gisela benämner det. Alla pratar i 

det sammanhanget om de tre olika nivåerna; individ, grupp och organisation. Vi kommer här 

nedan att redovisa resultatet av den första frågeställningen uppdelad i tre teman; organisation, 

grupp och individ. 

Organisation 

 

Informanterna är överens om att det i en specialpedagogs uppdrag ingår att ha ett 

organisatoriskt perspektiv och några av informanterna benämner det så här: ”se hela bilden” 

(Gunnel), ”titta på miljön runt barnet/eleven” (Fanny), ha ett ”holistiskt perspektiv” eller ett 

”relationellt perspektiv” (Gertrud), ha ett ”inkluderande perspektiv” (Frideborg) och att ha ett 

”kritiskt tänkande och vidvinkelseende” (Fredrika). Alla i dag verksamma specialpedagoger 

ingår i ett lokalt elevhälsoteam i respektive kommun med andra yrkesgrupper. Några som 

nämns är; skolsköterska, kurator, förstelärare, speciallärare, psykolog och rektor. 

 

Våra F-informanter vilka är specialpedagoger verksamma i förskolan är alla överens om att 

jobba som specialpedagog i förskolan känns naturligt i och med att man i förskolan redan 

jobbar ”tillsammans i verksamheten”. De pratar om förskolan som en ”inkluderande 

verksamhet” och att det i förskolan finns ett ”organisatoriskt tänk” från början. Fanny arbetar 

även en del som specialpedagog i grundskolan och menar att det är ”annorlunda” och att 

skolan ”lever mer i det gamla tänket där man ska ta ut elever”. Förskolan har med andra ord 

enligt F-informanterna kommit längre i fråga om att använda specialpedagoger på 

organisatorisk nivå. Greta (som är grundskollärare) och hennes specialpedagogkollegor 

arbetar även i förskolan och där har de ett ”främjande fokus” och träffar aldrig barnen. 

Grupp 

 

De flesta av våra informanter arbetar i dagsläget med handledning av kollegor, som 

”kvalificerad samtalspartner”, och det i olika stor utsträckning och med varierande innehåll. 

Det handlar om handledning via lektionsobservationer gällande extra anpassningar och 

fortbildningar av olika slag. För en av våra informanter, Frida, är det så att hon har en 

handledande funktion till sina kollegor på en skola som hon arbetar på men på den andra 

skolan arbetar hon inte med handledning till kollegor alls. Gudrun och Fredrika säger att det 

är svårt att hitta tid för handledning och Gerd har inte arbetat med handledning förrän hon fick 

försteläraruppdrag.  
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Individ 

Gertrud beskriver att hon och en kollega införde något som de kallar för handledningssamtal 

där de hjälper elever med struktur och studieteknik. Vi har också fler informanter, exempelvis 

Greta och Gisela som nämner att de har en ”handledande funktion” gentemot elever i skolan 

och det kan exempelvis handla om läs- och skrivkartläggningar samt 

matematikkartläggningar. Vi har även informanter som känner att de fungerar som ”en extra 

elevassistent.” 
 

När Gunnel arbetade som specialpedagog arbetade hon med elever utanför klassrummet, 

ibland enskilt och ibland små grupper. Det här arbetssättet försiggick kontinuerligt i olika 

ämnen och Gunnel fick även ha ett mentorsansvar för vissa elever med de då tillhörande 

arbetsuppgifterna. Fokus låg på att ”ta ut elever och fixa det här” som Gunnel upplevde det. 

Hon menar att det många gånger var klasslärarna som styrde hur hon skulle jobba och de hade 

förväntningar som kändes orimliga för henne. Det var som om både ledningen och kollegorna 

väntade sig att hon skulle jobba som specialist i vissa ämnen. Det rörde sig även om ämnen 

som Gunnel inte har i sin grundutbildning. 

 

Analys 

 

För att sammanfatta och tydliggöra det specialpedagogerna sagt gällande deras 

arbetsuppgifter visar vi här nedan en bild som är tänkt att synliggöra på vilken av de tre 

nivåerna; organisation, grupp och individ de olika arbetsuppgifterna ligger. Nu är det inte så 

att detta är skrivet i sten, en del arbetsuppgifter rör sig mellan de olika nivåerna men syftet är 

att nedanstående illustration ska vara en hjälp för tanken. 

 

 

 
 

Figur 2: Bilden ovan illustrerar vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna nämnt 

att de har i dag. Arbetsuppgifterna är här uppdelade i de tre olika nivåerna; 

individ, grupp och organisation. 
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Alla specialpedagoger tänker via ett relationellt perspektiv när de pratar om sin yrkesroll och 

sina arbetsuppgifter. Alla informanter har också en grundutbildning som förskollärare eller 

grundskollärare och deras professionalism ligger dels där, men också i sin vidareutbildning till 

specialpedagog. När det handlar om professionaliseringen, så som Englund & Dyrdal 

Solbrekke (2015) skriver om specialpedagogers autonomi, alltså hur starka 

specialpedagogerna är som grupp gällande bestämmanderätten över sitt arbete så verkar det 

enligt informanterna finnas olika anledningar till att den så kallade bestämmanderätten ser 

olika ut. En påverkansfaktor är ledningen på deras respektive skolor och vilket perspektiv de i 

sin tur har på styrningen av skolan. En annan omständighet är exempelvis vilken 

grundutbildning man har, dels förskollärare eller grundskollärare men också vilket ämne man 

har i sin grundexamen. 
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Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer om professionen i 

förhållande till de senaste reformerna på området? 

 

Nedan kommer vi att redovisa resultatet av den andra frågeställningen genom att gå igenom 

de tre reformerna var för sig med tillhörande tankar, erfarenheter och idéer från informanterna 

gällande specialpedagogprofessionens förhållande till respektive reform. Först reformen Nya 

karriärvägar för lärare – Förstelärare, sedan följer reformen Ändringar i skollagen gällande 

stöd och särskilt stöd och till sist Statsbidrag för kompetensutveckling i specialpedagogik. 

Nya karriärvägar för lärare – Förstelärare 

De flesta av våra informanter har olika erfarenheter av försteläraruppdraget då det skiljer sig 

från kommun till kommun. Det är inte heller självklart att försteläraren vet vad som är 

uppdraget.  

 

Gerd har ett försteläraruppdrag och hon säger att ”det är svårt att veta vilken roll jag är i” när 

vi vill att hon ska berätta om hennes arbete som specialpedagog. Hon har sedan hon fick 

uppdraget som förstelärare börjat arbeta på organisations- och gruppnivå som ledare för 

förändringsarbeten och handledare till kollegor. Hon fortsätter med ”jag brukar fundera vad 

man gör i vilket uppdrag” och hon kan inte svara på om hon har de uppgifterna för att hon är 

specialpedagog eller förstelärare. 

 

Det är fortsatt oklart vad gäller arbetsuppgifterna hos en förstelärare är och Frideborg säger så 

här: ”Jag såg en annons nu, de söker en förstelärare i specialpedagogik. Kanske enda chansen 

att få upp lönen?” Hon säger också att specialpedagogerna och förstelärarna ”trampar på 

varandras marker litegrann” vilket även Gertrud upplever då hon berättar att förstelärarna på 

hennes skola har jobbat med kollegialt lärande för att utveckla skolan och undervisningen. 

 

Vad gäller ansökningsförfarandet säger Gertrud att man fick söka till försteläraruppdraget och 

att det är ”känsligt att vissa valdes ut” och diskussioner kring varför vissa fick uppdraget och 

andra inte är ständigt på tapeten. Hon berättar också att specialpedagoger inte har kunnat söka 

försteläraruppdraget. Frida pratar om att reformen skapar stora klyftor och ”missunnsamhet” i 

kollegiet och fler informanter säger att det är mycket ”kinkighet” kring den här reformen och 

att det beror på avundsjuka eller okunskap. Gisela är också inne på själva 

ansökningsförfarandet och tycker att definieringen ”särskilt kvalificerade” och kriterierna för 

att kunna antas till uppdraget är ”intressanta”. 

 

Nedan kommer vi att fortsätta att redovisa de tankar, erfarenheter och idéer våra informanter 

har vad gäller nackdelar och fördelar med reformen i förhållande till 

specialpedagogprofessionen. Vi har tematiserat dessa genom att dela in dem i tankar emot och 

tankar för reformen. 

Tankar emot 

 

Fredrika är inte imponerad av reformen och frågar sig om förstelärarna får förutsättningar för 

jobbet de ska göra. Hon tycker att reformen inte gynnar specialpedagogerna eftersom hon har 

den erfarenheten att de gör arbetsuppgifter som hon är utbildad till att göra, och då menar hon 

arbete på organisationsnivå. Lärarna får alltså enligt Fredrika inte bara nytt uppdrag men 

också statliga pengar. Hon undrar då vem som kommer att anställa specialpedagoger i 

framtiden. När Fredrika utbildade sig till specialpedagog gavs ett extra bidrag för det. Hon 
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tycker att det rimmar illa då man först premierat att utbilda specialpedagoger och nu får 

specialpedagoger inte jobba med det de är utbildade till. 

 

Fanny säger ”det krockar med vår utbildning, uppgifter tas från oss, man nyttjar inte vår fulla 

kapacitet”. Hon påpekar att det är statliga pengar som ges till förstelärare medan resurserna 

redan finns i utbildade specialpedagoger. 

 

Gunnel jobbar i en kommun där försteläraruppdraget är på tre år och ställer sig frågande till 

tanken bakom det. Hon vill se ett långsiktigt perspektiv och tycker att det går förlorat i och 

med att uppdraget är tidsbegränsat. 

 

”Det är fara och färde. Det är helt vansinnigt. Vi är utbildade men får inte jobben.” Så säger 

Greta om effekterna av förstelärarreformen på hennes arbetsplats. Hon berättar vidare att en 

förstelärare har blivit kommunens läs- och skrivutvecklare och har av kommunen fått en 

coachutbildning i samtalsmetodik. Den försteläraren har nu handledning med kollegor. ”Det 

är inte klokt och det ser dystert ut för oss specialpedagoger”, säger hon och liknande tankar 

finns hos Frida som menar att specialpedagogerna kommer att hamna i skymundan, ”vi 

kommer försvinna tillslut. Vi med vår gedigna utbildning”, säger hon. 

Tankar för 

 

Det framkom även positiva aspekter på reformen och Gunnel menar att en specialpedagog kan 

ha stöttning av en förstelärare som kan ”komma in med tankar och ett annat synsätt”.  

 

Gudrun säger att den försteläraren som finns på hennes skola är ”jätteduktig”. Hon menar 

också att försteläraren är välkommen att ”sno arbetsuppgifter” av specialpedagogerna 

eftersom de är överhopade av jobb. 

 

Gisela menar att reformen är välkommen i och med att den enligt henne kan komma att höja 

läraryrkets status och attraktivitet.  

 
Analys 

 

Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) skriver om specialpedagogers autonomi, alltså hur starka 

specialpedagogerna är som grupp gällande bestämmanderätten över sitt arbete och den kan 

komma att försvagas av att lärarkollegor får uppdrag som förstelärare och i och med det gör 

arbete som specialpedagoger redan är utbildade för att göra. Det kan komma att bli en 

konkurrens där specialpedagogers professionalism inte uppskattas eller värderas. Vidare 

menar Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) att med professionalismen följer ett samhälleligt 

ansvar och Brint (1994) menar att det har blivit en splittring vad gäller professionellas 

expertkunskaper. Den samhällsutveckling där marknaden med sina effektiviseringstankar styr 

och näringslivets organisationsstruktur råder (bureacracies) rymmer de expertkunskaper som 

premieras. De så kallade expertkunskaperna ”särskilt yrkesskicklig” och ”särskilt 

kvalificerad” kan komma att värderas högre och det samhälleliga ansvaret riskerar i och med 

det att hamna i skymundan (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015; Brint, 1994). 
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Ändringar i skollagen gällande stöd och särskilt stöd 

 

Alla våra informanter menar att både lärare och specialpedagoger anpassar så långt som 

möjligt inom ramen för ordinarie undervisning och har alltid gjort. Gudrun och Gertrud menar 

att Skolverket har satt ett namn på något som redan görs, men de säger också att det som nu 

kallas extra anpassningar var bland annat det som specialpedagogerna tidigare skrev i 

åtgärdsprogrammen och att det faktiskt har lett till att specialpedagogerna nu skriver färre 

åtgärdsprogram. Det finns fortfarande önskningar från informanterna om att få till ändringar 

och därmed förbättringar på organisationsnivå för att extra anpassningarna och 

åtgärdsprogrammen ska minska i antal. 

 

Ökad tydlighet 

 

Gertrud tycker att det är lämpligt att lärarna är de som gör och ansvarar för extra 

anpassningarna för då blir de mer insatta och dokumentationen blir ”levande”. Alla 

informanter är också överens om att det är lärarna som ska göra extra anpassningarna och 

dokumentera dito.  

 

Informanterna tycker också att det har blivit en ökad tydlighet gällande vad som är extra 

anpassningar som kan (eller eventuellt ska) göras inom ramen för ordinarie undervisning. 

 

Gerd menar att extra anpassningarna exempelvis gör det tydligare för läraren att se var 

specialpedagogen kommer in i arbetet med eleven. Dessutom tror hon att det kan vara en 

hjälp till specialpedagogen att ”komma in i rollen” och att ”ge sig själv den pondusen”. Hon 

refererar till sig själv och berättar att det är en utmaning att fortsätta jobba på samma 

arbetsplats sedan man vidareutbildat sig. 

 
Analys 

 

Det här handlar också om professionaliseringen av specialpedagogen, yrkets autonomi, alltså 

hur starka specialpedagogerna är som grupp gällande bestämmanderätten över sitt eget arbete 

(Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). På ett sätt kan tydligheten i vem som ska göra vad 

gällande extra anpassningar och särskilt stöd hjälpa till att stärka specialpedagogens 

autonomi. Det kan också innebära att specialpedagogen kommer in senare i processen och det 

kan göra att avstånden mellan de olika nivåerna; individ, grupp och organisation ökar och det 

kan i och med det bli svårare att tillämpa ett relationellt perspektiv. Avstånden kan också 

minska, beroende på i vilken omfattning specialpedagogen är involverad i extra 

anpassningarna. 
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Statsbidrag för kompetensutveckling i specialpedagogik 

 

Alla informanter ger uttryck för en kluven inställning till reformen där alla lärare ska ges 

kompetensutveckling i specialpedagogik. Nedan kommer vi att redovisa de tankar, 

erfarenheter och idéer våra informanter har vad gäller nackdelar och fördelar med reformen i 

förhållande till specialpedagogprofessionen. Vi har tematiserat dessa genom att dela in dem i 

tankar emot och tankar för reformen. 

Tankar emot 

 

Gerd menar att om det satsas på en sådan här kompetensutveckling till lärare kan det leda till 

att specialpedagoger inte behövs och Frida är inne på samma linje då hon säger att ”det inte 

får bli konkurrens”. Hon refererar till skollagen där det står att det i skolan ska finnas personal 

med specialpedagogisk kompetens, alltså det finns inget krav på en specialpedagogexamen. 

Vilket då enligt henne skulle kunna leda till att lärare som får den här kompetensutvecklingen 

kan anställas som specialpedagoger. Gisela tänker i samma banor och uttrycker en oro för 

”hur implementeringen av det här kommer att se ut”. 

 

Greta ställer sig frågande till vilken vetenskaplig grund den här fortbildningen vilar på och 

refererar då till skollagen där det står tydligt att utbildningen inom skolväsendet ska vila på 

bland annat den grunden. Hon är fortsatt kritisk och menar att det inte ser ljust ut för 

yrkesgruppen specialpedagoger. Även Frida är skeptisk till kompetensutvecklingens 

omfattning och innehåll på samma sätt som Greta. 

 

Gunnel liksom Fredrika är skeptiska och kallar kompetensutvecklingen för en ”quick fix”. 

Frida säger att reformen är lika med att ”begrava oss specialpedagoger helt och hållet”. 

Fredrika menar att det är en genväg och att det kommer att resultera i ett ”kunskapstapp” 

eftersom hon är orolig att det kommer att anställas färre specialpedagoger. Om 

specialpedagogutbildningen säger hon att det inte bara var faktainhämtning utan man fick 

även ”vidvinkelseende och ett kritiskt tänkande”, och beskriver vidare: ”[E]n riktig 

tankekullerbytta. Man gick in som en person och kom ut som en annan, och det händer inte 

över en natt”. 

Tankar för 

 

Gudrun tycker att alla behöver ha ”en sorts grundkunskap” och välkomnar fortbildningen. 

Även Gertrud är inne på samma linje och menar att det är en nödvändighet för att kunna klara 

sitt uppdrag som lärare i dag. Hon tror ändå att det kommer att finnas ett behov av 

specialpedagoger i framtiden och tror också att det kan göra att specialpedagoger kan komma 

att få mer övergripande arbetsuppgifter, alltså att arbeta på grupp- och organisationsnivå. Hon 

säger att ”vi behöver ju utveckla verksamheten också”. 

 

Likaså Fanny är positivt inställd till reformen och säger att det ”blir lättare för oss att få lärare 

att förstå” och Frida säger att det är bra att lärare får utbildning. Gerd menar att alla på skolan 

kan komma att få ”litegrann samma tänk”. Gisela är positivt inställd till att det ska satsas på 

att alla lärares specialpedagogiska kompetens ska utvecklas eftersom hon tror att det 

förhoppningsvis kommer att hjälpa lärarna att möta individuella elevers behov. 
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Analys 

 

Informanterna beskriver kompetensutvecklingen för en så kallad ”quick fix” och det kan 

översättas till att de menar att specialpedagogers professionalism inte värderas i den grad som 

de hoppas på efter en universitetsutbildning som lett till en ny yrkesexamen och en 

magisterexamen. Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) föreslår en precisering av professions-

begreppet och utgår från ett sociopolitiskt och moraliskt perspektiv och menar i och med det 

att det handlar om den pedagogiska kvalitén i lärares arbete. Med informanternas oro över att 

kompetensutvecklingen kan komma att ersätta och/eller försvaga specialpedagogprofessionen 

och ovan nämnda författares perspektiv på professions-begreppet kan det tänkas att kvalitén 

på specialpedagogens professionalism försämras. 

 

Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) hänvisar till forskning kring professionellas ansvar och 

omdöme. I denna forskning framkommer att den professionella rollen uppfattas som så kallad 

”civic” (samhällelig), vilket innebär ett ansvar för konkreta andra men också ett 

hänsynstagande till samhället i stort, så kallat ’the public good’. Informanterna nämner också 

utbildningen till specialpedagog som en utbildning där man förändrades som person och de är 

kritiska till att kompetensutvecklingen inte kommer att kunna åstadkomma den förändringen 

hos deltagarna eftersom informanterna ser reformen som en genväg. Kanske kan det 

professionella ansvaret, det samhälleliga ansvaret, vara en del av det som informanterna är 

oroliga för ska gå om intet i och med denna av informanterna så kallade ”quick fix”.  

 

Informanterna nämner en slags grundkunskap som handlar om en vilja att få fler att ha ett 

relationellt perspektiv. Där ser informanterna en möjlighet att via reformen få stöd till att 

använda sin professionalism och öka sin autonomi, då de anger att det kan bli lättare att få 

lärare att förstå och att gemensamt arbeta via ett relationellt perspektiv. 
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Vilka faktorer påverkar specialpedagogens profession? 

 

Nedan kommer vi att redovisa resultatet av den tredje frågeställningen genom en 

sammanställning av denna studies empiriska material. Detta gestaltas i fem faktorer som har 

visat sig påverkar de deltagande specialpedagogernas profession. Det ska tas i beaktande att 

kommuner har olika förutsättningar och att det påverkar hur en specialpedagog arbetar. Vi 

tänker till exempel på om det finns fler specialpedagoger på skolan och om det finns 

speciallärare eller inte. Vad för utbildning informanterna har i sin grundexamen och vad de 

uppger intresserar dem har också betydelse. 

 

 En faktor handlar om när man är ny som specialpedagog, som några av våra 

informanter är. När man fortsätter att arbeta på sin arbetsplats där man tidigare arbetat 

som lärare, finns det enligt informanterna svårigheter i att få mandat att arbeta på 

grupp- och organisationsnivå. Flera av våra informanter, exempelvis Frida säger så här 

om känslan som uppstår: ”Kom inte hit och tro att du är något.” Det i sin tur gör att det 

enligt våra informanter är svårt att ge sig själv pondus och då känner man sig mer 

bekväm att arbeta med det man gjort innan, det vill säga med elever och då hamnar 

man lätt mestadels på individnivå. 

 

 Den andra faktorn handlar om vad ledningen har för kunskaper om en specialpedagogs 

utbildning och därigenom kunskapsområden samt deras perspektiv på styrning av 

skolan. En av våra informanter berättar att när hon började arbeta som specialpedagog 

arbetade hon mer med elever, individuellt eller i små grupper. Nu sedan hon bytt 

arbetsplats arbetar hon mer med olika nätverksgrupper, fortbildningar och 

handledning. Att hon får arbeta mer på övergripande nivå upplever hon beror på 

rektorn och säger ”jag tror att rektorn har läst på” och syftar då på att hon nog tidigare 

haft rektorer som inte vetat vad en specialpedagog har för kunskapsområden.  

 

 En tredje faktor som påverkar professionen är det Gerd berättar om hur hennes 

arbetsuppgifter förändrats. Hon fick börja arbeta på grupp- och organisationsnivå 

sedan hon fick försteläraruppdrag. 

 

 När vi är inne på reformer så kommer vi till ändringen i skollagen gällande extra 

anpassningar och särskilt stöd och vår fjärde faktor. Vi har några informanter som 

menar att den ökade tydligheten kring extra anpassningar och särskilt stöd lett till att 

det skrivs färre åtgärdsprogram. Och extra anpassningarna var ofta en del av innehållet 

i åtgärdsprogrammen. Det var också så att specialpedagogerna gjorde fler av dessa 

extra anpassningar än vad de gör i dag. Nu är det lärarna som gör dem, eller det har 

blivit tydligare att det är lärarna som ska göra dem och dokumentera dem. 

 

 En femte faktor handlar om det som våra informanter som är förskollärare i grunden 

pratar om, nämligen att det i skolan ”redan finns en kultur”. De jämför med förskolan 

där de tycker att det är lättare att driva exempelvis verksamhetsutveckling för ”så har 

vi alltid jobbat” säger informanterna och syftar då på arbetslag som arbetar tätt ihop 

med frågor på organisationsnivå. Där upplever våra F-informanter att de blir naturliga 

samtalsledare med ansvar för verksamhetsutveckling. Den här påstådda kulturen i 

skolan benämns av både F- och G-informanter som att man där ”vill ta bort 

problemet” och det uppfattas som att specialpedagogiska insatser i skolan vanligtvis 

blir på individnivå, mer av typen ”resursperson” till enskilda elever. 
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Analys 

 

Faktorerna ovan berör specialpedagogens autonomi och även de specialpedagogiska 

perspektiven; det kategoriska och relationella. Faktor tre som handlar om förstelärarreformen 

blir ett exempel på att det relationella perspektivet har synliggjorts i och med reformen. Faktor 

två som handlar om skolledningars syn på styrning och faktor fem som handlar om skillnader 

mellan förskola och skola är båda exempel som tydliggör att perspektiven på styrning 

påverkar en specialpedagogs profession. Ett kategoriskt perspektiv på styrningen av skolan 

tenderar enligt ovan nämnda faktorer att leda till att specialpedagogen får använda en mer 

individorienterad professionalism. Faktor fyra som handlar om att extra anpassningar och 

särskilt stöd har gett en ökad tydlighet kring både vad som är vad och vem som ska göra vad, 

kan komma att leda till en växelverkan mellan det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet vilket i sin tur kan leda till ett tillvaratagande av en specialpedagogs 

profession och professionalism. 
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Diskussion 

Som avslutning på denna studie följer nu tre avsnitt där vi inledningsvis diskuterar studiens 

resultat kopplat till professionsteori, specialpedagogiska perspektiv samt perspektiv på 

styrning. I nästa avsnitt diskuterar vi reformerna ur ett större perspektiv och vad 

styrdokumenten säger oss. Till sist för vi ett resonemang kring den marknadsorienterade 

tankeströmningen i kombination med mål- och resultatstyrning genom ett 

professionsteoretiskt raster. 

 

Empirin i verkligheten 

 

Tidigare har vi nämnt att skolan styrs genom politiska beslut och att den reformiver som i dag 

kan ses visar på en tilltro till att styra skolan genom just politiska beslut. Det har dock visat 

sig vara svårt att förändra vad som sker ute i verksamheterna genom dessa reformer (Jarl & 

Rönnberg, 2015).  Forskning visar att reformer och andra åtgärder har effekter, men frågan är 

om de har avsedda effekter (SOU 2013:30). På vilket sätt de tre skolpolitiska reformerna; 

förstelärarreformen, ändring i skollagen gällande extra anpassningar och fortbildning i 

specialpedagogik har påverkat eller kan komma att påverka specialpedagogprofessionen har 

vi via intervjuer med våra informanter försökt att ta reda på. Det är knappast möjligt att nu 

eller i framtiden leda i bevis vilken av alla åtgärder (reformer), eller vilka av åtgärderna i 

samverkan, som bidrar till specifika effekter (SOU 2013:30) men det vi kan se utifrån den här 

studien är att dessa tre reformer i viss utsträckning har påverkat och kommer förmodligen i 

framtiden även att påverka specialpedagogens profession. 

 

Det vi kan utläsa i och med denna studie är att specialpedagoger ofta arbetar på individnivå 

med punktinsatser. Men det ska också uppmärksammas att de specialpedagoger som är 

förskollärare i grunden och arbetar i förskolan upplever det lättare och mer naturligt att arbeta 

på organisationsnivå, än vad de specialpedagoger som är grundskollärare i grunden och 

arbetar i grundskolan gör. Som vi sett i läroplanen för förskolan (Lpfö98) ska verksamheten 

utgå från en helhetssyn på barnet och det relationella perspektivet går väl ihop med den 

tanken. I skolans läroplan uttrycks inte verksamhetens betydelse på samma sätt. Där är de 

olika delarna; skolan, eleven, hemmet och samhället föremål för att ett samspel dem emellan 

måste ske (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011). 

 

Något som också verkar ha betydelse är vad rektorerna har för bakgrund och hur insatta de är 

i vad en specialpedagogs kunskapsområden är. Som vi refererade tidigare menar von Ahlefeld 

Nisser (2009) att den specialpedagogutbildning som finns i dag fokuserar mer på handledning 

än på undervisning och dessutom att examensbeskrivningen för nämnda utbildning liknar i 

mångt och mycket en arbetsenhetsledarutbildning. Kanske är skolan i behov av en funktion 

som knyter ihop de olika delarna; skolan, eleven, hemmet och kanske är det som en av våra 

informanter pratar om, att det i skolan ”redan finns en kultur” och då menar hon att man ser 

på specialpedagoger som en resurs som ska ”ta bort problemet”. Det kan vara så att 

specialpedagogen hamnar mellan två stolar i skolan jämfört med i förskolan där verksamheten 

redan tycks vara organiserad ur ett relationellt perspektiv. Är det ett relationellt perspektiv 

som råder, vilket det verkar göra i större utsträckning i förskolorna än i grundskolorna enligt 

F-informanternas utsago, kan det kanske tänkas att det blir mer likt en så kallad bottom-up-

styrning och en mer flexibel organisation så som Skrtic (1991) beskriver som adhocracies. 
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Eftersom försteläraruppdraget är lokalt utformat ser det olika ut i olika kommuner, men något 

som vi tycker är motstridigt är att det uppdraget i många fall är tidsbegränsat och det kan 

kanske tillföra instabilitet i form av bruten kontinuitet. Därför är det å ena sidan glädjande att 

höra om lokalt utformade försteläraruppdrag som är tillsvidare, men å andra sidan skänker det 

en slags uppgivenhet då arbetsuppgifterna en förstelärare får kan vara arbete som en 

specialpedagog är utbildad för att göra. Informanterna i den här studien pratar om att det är 

svårt att hitta tid till att arbeta med exempelvis samtal med och handledning till kollegor, 

alltså arbetsuppgifter som ligger på organisations- och gruppnivå. De informerar oss också om 

att det finns förstelärare på deras arbetsplatser som har sådana arbetsuppgifter. Här är det 

också oförenliga tankar som snurrar hos oss. I de fallen där arbetsbördan är tung för en 

specialpedagog är det tacksamt med hjälp och stöd, men vi hade hellre sett att det var 

specialpedagoger som var den hjälpen och det stödet. 

Överlag är det delade meningar om vad en förstelärares uppdrag är, dels för att det som vi 

nämnde tidigare skiljer sig från kommun till kommun men också för att det finns en 

otydlighet i definitionen av kriterierna för att kunna bli antagen till uppdraget. Och även för 

att kollegierna på respektive skolor inte alla gånger blivit informerade om vad den antagna 

förstelärarens uppdrag är. En informant säger att specialpedagoger i hennes kommun inte 

kunnat söka försteläraruppdrag, men vi har också en informant i en annan kommun som är 

förstelärare. Vad vi förstått av reformen måste en förstelärare arbeta minst 50 % med 

undervisning och det innebär ju i så fall att en specialpedagog som har försteläraruppdrag 

måste jobba minst 50 % med undervisning. I det fallet där det är en specialpedagog som har 

försteläraruppdrag och i och med det måste arbeta minst 50 % med undervisning, blir det på 

ett sätt reformen som styr specialpedagogens profession. Det kan vara omständigheter som 

försvårar professionaliseringen av specialpedagogen. Noteras ska att vi har tolkat att ”arbeta 

med undervisning” är att undervisa elever så som en lärare gör. 

Vi kommer framöver kanske på organisations- och gruppnivå att se lärare som fått en ”light-

utbildning” i specialpedagogik genom fortbildningen i specialpedagogik. Lägg därtill de extra 

anpassningar som i allt större utsträckning ska göras samt dokumenteras av lärare. Visst, vi 

har tidigare betonat att forskning visar att det är svårt att säga vilken åtgärd eller vilka 

åtgärder i samverkan som bidrar till specifika effekter, men vi tycker oss med dessa reformer 

kunna skönja en slags begynnande utarmning av specialpedagogprofessionen. Något som vi 

redan i dag ser är annonser på Platsbanken där kommuner letar efter socialpedagoger och 

förstelärare i specialpedagogik. Dessa utannonserade tjänster beskrivs innehålla 

kvalifikationer och arbetsuppgifter som går väl ihop med examensbeskrivningen för en 

specialpedagog. Retoriken talar för sig själv varför vi tolkar det som en slags helgardering för 

att få fler sökande och inte nödvändigtvis specialpedagoger. I den senast nämnda tjänsten ska 

man dessutom ha behörighet för den befattning man söker, så hur utbildar man sig till 

förstelärare i specialpedagogik? Eller är det kanske så att kommuner har erhållit statliga medel 

att använda som lockbete till så kallat särskilt duktiga lärare? 

 

Vi vill med bilden nedan illustrera vår syn på hur specialpedagogen till viss del används i dag 

och hur reformerna som ligger till grund för denna vår studie kan komma att påverka hur 

skolan organiseras. Det finns som vi ser det både risker och fördelar. 
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Figur 3: Vår syn på hur specialpedagogen till viss del används i dag och hur 

reformerna kan komma att påverka hur skolan organiseras. 

 

Enligt bilden finns det en risk för att vi kommer att finna förstelärare på organisationsnivå, 

lärare med fortbildning i specialpedagogik på gruppnivå och specialpedagogen på individnivå. 

Det som skiljer denna triangel från den tidigare är att vi har organisationsnivå i grunden och 

individnivå i topp. Den tanken kommer av vårt förvärvade specialpedagogiska perspektiv, det 

relationella, där vi ”analysera[r] svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå” (se 

examensbeskrivningen s. 8) och vi vill fokusera på organisationen som en helhet att förändra 

på så sätt att allt fler individer ska kunna ta del av den. Detta för att det dels ska krävas så få 

insatser på individnivå som möjligt, men också för att de insatserna som faktiskt krävs på nyss 

nämnda nivå ska vara så utkristalliserade och distinkta som möjligt. För att specialpedagogen 

ska få möjlighet att använda hela sin professionalitet vill vi gärna se att fler specialpedagoger 

har arbetsuppgifter på organisationsnivå. Bilden ovan kan också ses som en metafor för att det 

finns plats på grupp- och organisationsnivå för främjande insatser och samtidigt att det blir 

trångt på individnivå kanske för att relativt få insatser sker tidigare på mer övergripande 

nivåer.  

Vetenskaplig grund – djup eller grund? 

 

Skollagen säger oss att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(SFS 2010:800). Vi ställer oss frågan på vilket sätt förstelärarreformen och fortbildningen i 

specialpedagogik vilar på vetenskaplig grund. Några av de saker som kommit fram i och med 

denna studie är att förstelärare många gånger får uppdrag som de inte är utbildade till att göra, 

alternativt att de lärarna får en fortbildning via exempelvis en extern aktör så som ett 

konsultbolag. En utbildning som nämnts är en typ av coachutbildning i samtalsmetodik. Om 

vi då ser till en specialpedagogs examensbeskrivning där det står följande: ”[V]isa fördjupad 

förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare” kan man ju tänka sig att en 

sådan coachutbildning är överflödig för en specialpedagog. Som vi sett i den här studien 

använder huvudmännen hellre förstelärare på organisations- och gruppnivå och utbildar då 

dessa lärare till handledare via exempelvis olika konsultbolag eller Skolverket. 
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Vad gäller fortbildningen i specialpedagogik har det kommit fram att en del av informanterna 

ser det som en light-utbildning, en genväg till att få arbeta som specialpedagog. De pratar om 

ett kunskapstapp. Vi tycker oss kunna förnimma farhågor som också gäller för 

förstelärarreformen, alltså att specialpedagoger kan komma att tappa i autonomi. Och då 

menar vi att en del av oron handlar om att kollegor vilka inte är specialpedagoger kan komma 

att uppfattas som specialpedagoger genom att få en så kallad snabbkurs i ämnet. På ett sätt 

skulle en specialpedagogs professionalisering och professionalism kunna liknas vid en kaka 

som fler ska äta från och kvar lämnas mindre till specialpedagogen. 

Något som är viktigt att tydliggöra här är att vi förringar inte utbildning, tvärtom. Men vi 

upplever en nonchalans från huvudmän och Skolverket som vi tycker i det här fallet förringar 

utbildning. Devisen att utbildningen för våra barn och ungdomar i skolan ska vila på 

vetenskaplig grund menar vi kan komma att bli just grund i och med att universitetsutbildning 

i dag fått konkurrens av andra aktörer på området. 

Styrning uppifrån och kontroll – vad händer med professionerna? 

 

Brante (2014) jämför läraryrket med läkaryrket och menar att det förstnämnda inte har en 

gemensam plattform eller en gemensam grundläggande modell så som läkare har i den 

biomedicinska förståelsen av sjukdomar. Att ha en grundläggande modell leder förmodligen 

till att man har en gemensam kärna av kunskaper. Istället inom läraryrket finns det enligt 

Brante många olika paradigm som konkurrerar med varandra och man är sällan överens om 

vad som utgör den bästa lärarformen. Det i sin tur skapar enligt Brante oenighet, konkurrens 

och kontroverser vilket leder till att professionen får en sämre social status och att externa så 

kallade ickelärare (exempelvis utbildningsministern) kan lägga sig i vad som är den korrekta 

utbildningsformen. Det här förfarandet menar Brante att man sällan sett en minister göra när 

det till exempel gäller en hjärnoperation. Det blir här tydligt enligt Brante, att vad gäller 

läraryrket så finns det en styrning uppifrån. 

Freidson (2001) menar att de professionellas position allvarligt har försvagats i och med de 

ledord som numera genomsyrar vår tids politik; konkurrensutsättning, valfrihet och 

effektivitet. Vi kan se ett mönster i en top-down-styrning som influerats av New Public 

Managements effektiviseringstankar, en ökad organisationsstruktur hämtad från näringslivet 

(bureacracies), ”quick fix”-utbildningar kännetecknade av ett kategoriskt perspektiv där man 

bortser från ett helhetstänk, och då i termer av att ta tillvara på all professionalism en 

specialpedagog har. Här föreställer vi oss en krock med en specialpedagogs relationella 

perspektiv där en önskan finns efter ett bottom-up-perspektiv. Nilholm m.fl. (2007) menar att 

skolan borde sträva efter att de båda perspektiven; relationellt och kategoriskt får verka 

parallellt. Ett sätt att nå de båda perspektiven kan vara att stärka den professionalism som 

brukar återfinnas hos de olika yrkeskategoriernas i elevhälsan, exempelvis specialpedagog, 

speciallärare, kurator och skolsköterska. 

 

De ”kriterier” vi i dessa tider hör i fråga om lärares professionalism är exempelvis ”visat 

särskilt god förmåga” och ”visat starkt intresse” i fråga om att få försteläraruppdrag. 

Argument som ”särskilt skicklig” och ”jätteduktig” leder till högre nivåer på karriärstegen. 

Det vi tycker oss se här är att det är anmärkningsvärda urvalskriterier för att på sikt stärka 

lärares professionalitet. I och med att det inte är professionella kriterier och, de andas New 

Public Management, tappar professionerna i och med detta i autonomi, så som Brante (2014) 

säger. De så kallade kriterierna har enligt oss ingen förankring till en institutionell utbildning. 

Institutioner så som universitet kan komma att tappa i värde, dess betydelse verkar kunna 

nedtonas i och med denna retorik.  
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Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) redogör för professionellas ansvar och omdöme och 

menar att den professionella rollen uppfattas som så kallat ”civic’”, samhällelig, vilket 

innebär ett ansvar för konkreta andra men också ett hänsynstagande till samhället i stort, så 

kallat ”the public good”. De menar att styrformen New Public Management har en helt annan 

logik än det professionella ansvarets, och istället styrs av en redovisningsskyldighet (eng. 

accountability). Det här menar Englund & Dyrdal Solbrekke kan ”urgröpa den moraliska 

dimensionen i yrkesutövandet och det professionella ansvarets logik” (s. 176). De nämner 

liksom Brint (1994) en förflyttning, eller en förskjutning, där makten över det professionella 

arbetet och hur det ska värderas inte längre ligger hos de professionella utan istället hos 

tjänstemän och politiker. 

 

Det ligger också en etisk aspekt i detta resonemang om vem som är duktig och den känns för 

oss främmande när det gäller ett yrkes professionalitet. Lärare och specialpedagog är 

universitetsutbildningar, akademiska yrken, och det leder förhoppningsvis till ett 

förvärvsarbete i önskad profession, men kriterierna för att välja ut ”professionella” 

förstelärare gör att yrkena istället blir något man är som person. Till råga på allt ska det också 

i och med exempelvis reformen lärarlönelyftet värderas i kronor och ören hur du är som 

person. Om detta diskuteras bland lärare var och varannan dag i olika informationskanaler. 

Det har i princip blivit vedertaget att vi i dag har förstelärare, andrelärare och tredje/sistelärare 

beroende på hur duktig du är som person. 

 

Vi har tidigare nämnt att Englund & Dyrdal Solbrekke (2015) antar ett sociopolitiskt och 

moraliskt perspektiv vad gäller professionalism och de menar att det handlar om den 

pedagogiska kvalitén i lärares arbete. De påminner om att just kvalité är något som bedöms 

olika av olika bedömare och det säger något om detta etiska dilemma som bland annat har fått 

de konsekvenser vi tycker oss se. Exempelvis den debatt som försiggår gällande de tidigare 

nämnda anmärkningsvärda urvalskriterierna för utbildningsväsendets professioner så som 

lärare eller specialpedagoger att premieras via. Englund & Dyrdal Solbrekke menar att ”om 

en yrkesgrupp har ’lyckats’ i sin professionaliseringsprocess äger de också oftast i hög grad 

makten över kvalitetsfrågan, d.v.s. vad som är uttrycket för god professionalism” (s. 173). När 

då de styrandes retorik gällande lärares professionalism ligger på nivån ”duktig” och ”särskilt 

duktig” etcetera stjälper det förmodligen mer än hjälper när professionalismen blir värderad 

på en sådan elementär nivå. 

 

“What, furthermore, can be done by the proponents of professionalism to strengthen their 

position in the future?” (Freidson, 2001, s. 197). I citatet frågar sig Freidson (2001) vad 

förespråkarna för professioner kan göra för att i framtiden stärka sina positioner. Något som vi 

tror kan stärka åtminstone lärares och specialpedagogers är utbildning. Vi ser i dag en stor 

andel obehörig personal på våra skolor runt om i landet. Vi ser också, dels i och med denna 

studies resultat men också generellt en tendens till att nedtona universitetsutbildning. Under 

detta arbetes gång har det i media fullständigt flödat av artiklar gällande bland annat 

försteläraruppdrag, lärarlönelyft, lärarassistenter och lärartrainee. 

 

De två senare motiveras med att det är brist på lärare och att vi skulle behöva få in mer 

personal i skolorna. Det ska också locka fler till yrket. Försteläraruppdraget och 

lärarlönelyftet sägs ska höja yrkets status. Ministern för högre utbildning och forskning 

Helene Hellmark Knutsson uttalar sig om hur vi ska vända skolresultaten via lärarlönelyftet i 

reportageserien Skolministeriet i URplay: ”Nyckeln är att vi har duktiga skickliga lärare som 

kan ta sig an de utmaningar vi har i skolan, då måste vi värdera yrket högre” (hämtad 2016-

11-11). Och vi tror att man får duktiga, skickliga lärare och man uppvärderar yrket om man 
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har universitet med goda resurser som kan utbilda studenter till just duktiga och skickliga 

lärare och specialpedagoger. De i sin tur med sin professionalitet kommer troligtvis att ge 

kraft till professionaliseringen. 

 

Sammanfattningsvis fostrar denna uppifrån styrda mål- och resultatstyrning oss på ett speciellt 

sätt och enligt Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30) kan allt för 

mycket kontroll till exempel leda till att lärares professionella självtillit undergrävs, vilket i 

sig exempelvis kan leda till att de inte kan bidra till den utveckling som krävs för att skolans 

kunskapsresultat ska förbättras. Den så kallade tredje statsmakten media är ett kraftigt verktyg 

i debatten om skolan och det kan göra att vi alla på ett eller annat sätt är fångade i detta 

marknadsutsatta system och därmed kunde det vara lämpligt med en ömsesidig granskning. 

De marknadslogiska krafterna har trängt in i vårt utbildningsväsende. Media rapporterar 

inspektioners avvikelserapporteringar som ett betyg på skolan i Sverige i dag. Nilholm m.fl. 

(2007) framhåller att statlig myndighetsutövning utgör en överordnad kontext för kommuners 

verksamhet. Vidare skriver de att staten har faktisk makt att styra kommuners verksamhet via 

exempelvis lagar, förordningar och myndighetsutövning. Sammantaget kan detta vara ett hot 

mot demokratin. Freidson (2001) menar att det tveklöst är så att mycket av förändringarna vad 

gäller organiseringen och riktningen av professioners arbete är beroende av ekonomiska 

intressen och speglar också de materiella intressen vilka privata aktörer och staten har. Vidare 

menar han att det är politiska ideologier som både tillmötesgår och skyddar sådana intressen. 

Han tror att de politiska ideologiernas angrepp på professioners ideologiers trovärdighet har 

varit en stor faktor till att försvaga professionernas röst när de försöker påverka en förändring.  

 

Till syvende och sist handlar detta om våra barn och ungdomar i skolan. Vad är syftet med en 

politiskt (statligt eller kommunalt) styrd skola? Vad ska eleverna ha i sin kappsäck när den 

obligatoriska skolan är avklarad? Ska eleverna i hela landet eller kommunen vara anpassade 

till den för tillfället rådande samhällsordningen eller ska de vara självständiga, fulla av 

kreativitet och lust att förändra och förbättra världen? Och hur och av vem ska detta avgöras? 
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Slutord 
 

Freidson (2001) vill bland annat visa att en monopolställning är grundläggande för 

professionen. Det motarbetar den fria marknadens konkurrensutsättning, men tyvärr verkar 

den fria marknaden kunna ha kraft att konkurrera ut betydelsen av universitetsutbildning. Som 

ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutssons ledord lyder ”vi i 

Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låga löner” (Regeringen, 

hämtad 2016-11-11). Var ska vi förvärva denna kunskap och kompetens? Förslagsvis via 

universitet och forskning. Regeringen har skapat fler utbildningsplatser på exempelvis 

lärarprogrammet för att fler ska utbilda sig till lärare, men vem kommer att vilja utbilda sig då 

resurser ges från staten till huvudmännen (kommunerna) i form av reformer av olika slag som 

resulterar i fortbildningar som exempelvis coach- och samtalsmetodik eller specialpedagogik 

via andra aktörer, eller skapar nya yrken som lärarassistenter med diffusa kunskapskrav? 

 

Riksrevisionen har inlett en granskning för att se om lärarlönelyftet tillsammans med 

förstelärarreformen har haft någon påverkan på läraryrkets attraktionskraft som det var tänkt. 

Deras granskning ska vara klar till sommaren och den ser vi fram emot att ta del av. 

 

Vägen framåt 

 

Forskaren Jens Ineland redogör för en kritik från högskoleverket som i sin tur menar att 

specialpedagogisk forskning har svag teoretisk grund och en bristfällig empirisk grund som 

inte låter sig definieras. De anser vidare att det är tveksamt att anpassa utbildningen av såväl 

specialpedagoger som lärare efter ett ämne som ”… har oklar identitet, svag forskningsbas 

och ideologiskt innehåll” (Högskoleverket, 2006, s. 11). Ineland menar då att en väg framåt är 

att genom empiriskt baserad forskning öka kunskapen om inte bara den specialpedagogiska 

yrkesrollen utan även konsekvenserna av den praktiska verksamheten (Jens Ineland, 

föreläsning 2015-10-05). Här kan forskning om och utvärdering av implementering av 

reformer och utfallet av dem också vara ett sätt att möta högskoleverkets kritik och därmed 

förhoppningsvis bland annat stärka professionaliteten och bibehålla professionalismen i vårt 

ovanifrån styrda utbildningsväsende. 

 

Med det sagt närmar vi oss nu slutet på arbetet med den här studien. Det har varit värdefullt 

att få göra detta tillsammans och vi ska nu i ett stycke försöka beskriva hur arbetet har gått till. 

Det har till att börja med utmanat oss på olika sätt och tillvägagångssättet kan beskrivas så 

här: Vår strategi för att lära något nytt går i princip längs en väg där vi börjar med att ta reda 

på vad vi vet om fenomenet, därefter frågar vi andra vad de vet om fenomenet, sedan studerar, 

vrider och vänder och diskuterar vi detta fenomen genom våra teoretiska glasögon via 

litteraturen och ungefär där befinner vi oss nu. Den här uppsatsen kan man säga är ett möte 

mellan vad vi trott att vi vet, vad våra informanter berättat för oss, hur vi har tolkat detta via 

våra teoretiska utgångspunkter och vilka nya insikter och erfarenheter vi har fått. Den här 

vägen låter ut som en relativt rak, jämn och lättframkomlig väg. Det är den inte. Visst har vi 

kört ner i gropar, hamnat i återvändsgränder, fått backa och ta nya vägar. Vi känner en stor 

ödmjukhet inför andras erfarenheter och kunskaper och därför vill vi härmed rikta ett stort 

tack till var och en av våra informanter som gjort denna studie möjlig. Ett stort tack även till 

vår handledare Agneta för hennes aldrig sinande källa av uppmuntrande ord. Tack! 
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Bilaga 1 

Mail till rektorer 

 

Hej! 

 

Vi heter Maria-Sofia Brännvall och Susanne Morin Johansson. Vi läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet på Umeå universitet. 

 

Under HT 2016 kommer vi att skriva vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att beskriva 

och analysera ett antal skolpolitiska reformer och deras inverkan på 

specialpedagogprofessionen. 

Vi kommer att intervjua specialpedagoger vid olika skolor i Norrbotten och vi behöver 

därför hjälp att komma i kontakt med utbildade specialpedagoger. 

 

Vi vill gärna att du skickar namn och kontaktuppgifter till specialpedagogerna 

verksamma på skolan. 

 

Med vänlig hälsning 

Maria-Sofia Brännvall 

Susanne Morin Johansson 

Mail till specialpedagoger 

 

Hej! 

 

Vi heter Maria-Sofia Brännvall och Susanne Morin Johansson. Vi läser sista terminen på 

specialpedagogprogrammet på Umeå universitet. 

 

Under HT 2016 kommer vi att skriva vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att beskriva 

och analysera ett antal skolpolitiska reformer och deras inverkan på 

specialpedagogprofessionen. 

Vi kommer att intervjua specialpedagoger vid olika skolor i Norrbotten. 

 

Deltagandet är frivilligt, men dina erfarenheter och synpunkter är dock mycket värdefulla för 

oss. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du ville dela med dig av dessa. Detta genom 

telefonintervjuer eller intervjuer på plats. Intervjuerna kommer att utföras under torsdagar 

och/eller fredagar. Om dessa dagar inte passar kan vi komma överens om annan tid. 

Har du möjlighet att delta och vill hjälpa oss, kontakta oss. 

Med vänlig hälsning 

Maria-Sofia Brännvall 

Susanne Morin Johansson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 Berätta om ditt arbete som specialpedagog. 

 

 Vilka delar av specialpedagogens professionella kompetens tycker du är extra viktiga? 

 

 På vilket sätt har det arbetet förändrats sedan du började arbeta som specialpedagog? 

 

 Vad har förändringarna inneburit för dina möjligheter att arbeta professionellt som 

specialpedagog? 

 

 Berätta om dina tankar och erfarenheter gällande 

 

- Karriärstegsreformen (1 juli 2013) 

 

- Ändringar i skollagen gällande extra anpassningar (1 juli 2014) 

 

- Statsbidrag för kompetensutvecklig inom specialpedagogik (15 januari 2016) 

 

 Vad tror du att reformerna kommer att innebära för yrket? 

 

 

 


