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Abstract 
 
The purpose of this study has been to gain knowledge of the different perspectives on the 
special educational assignment, which form the basis of the mission, by examining 
perceptions, expectations and frameworks for the special education assignment of principals, 
educators and student health professionals. The study is done with a phenomenographic 
research effort with interview as a method, where the perceptions of the interviewees are 
central. Two classical pedagogical perspectives visualize the field of special education in the 
study, the relational and the compensatory perspective. The result of the study presents 
perceptions of the special pedagogical assignment from a relational perspective, the special 
education assignment from a compensatory perspective and another category of perceptions 
of the special pedagogue in an expert role. In Sweden there are two different special 
educational professional roles, the special educator and special teacher, and a confusion is at 
hand. Different pedagogical perspectives, approaches can also confuse, such as the 
responsibility for a student's needs, as well as different expectations of the special education 
assignment, and everyone involved different interpretations in, on and outside the school 
around a student. The result of the study shows that some in school activities see the special 
educator as a person who will patch and fix when the regular teaching is insufficient and some 
have expectations of the special educator as both adviser, qualified dialogue partner and 
expert. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att vinna kunskap om de olika perspektiv som finns på det 
specialpedagogiska uppdraget, vilka utgör uppdragets förutsättningar, detta genom att 
undersöka uppfattningar, förväntningar och ramar för det specialpedagogiska uppdraget 
hos rektorer, pedagoger och elevhälsopersonal. Studien är gjord med en fenomenografisk 
forskningsansats med intervju som metod, där uppfattningar hos de intervjuade är det 
centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet 
specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. 
Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett 
relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv 
samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I 
Sverige finns två olika specialpedagogiska yrkesroller, specialpedagogens och 
speciallärarens och en sammanblandning ligger nära till hands. Olika pedagogiska 
perspektiv, synsätt kan också förvirra, som till exempel var ansvaret kring en elevs behov 
ska ligga, samt olika förväntningar på det specialpedagogiska uppdraget och alla 
inblandades olika tolkningar i, på och utanför skolan kring en elev. Resultatet i studien 
visar att vissa i skolverksamheten ser specialpedagogen som den som ska lappa och laga 
när den ordinarie undervisningen inte räcker till och vissa har förväntningar på 
specialpedagogen som både rådgivare, kvalificerad samtalspartner och expert.  
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1. Inledning 

I den här studien vill jag undersöka olika yrkesgruppers uppfattningar om ramar och 
förväntningar på det specialpedagogiska uppdraget i syfte att vinna kunskap om de olika 
perspektiv som finns på arbetsuppgifterna. Det specialpedagogiska uppdraget är brett och kan 
därför uppfattas som otydligt.  
 
Ahlefeld Nisser (2014) framhåller att svensk skola har tillgång till två skilda 
specialpedagogiska yrkesroller, det vill säga specialpedagoger och speciallärare. 
Förväntningarna är skiftande när det gäller vilka uppdrag dessa yrkesfunktioner har ute på 
skolorna. Hur uppdragen ska utföras kan ibland vara oklart. Eftersom uppdragen uppfattas på 
olika sätt av skolans aktörer och även av specialpedagoger och speciallärare, så kan det få till 
följd att den pedagogiska praktiken påverkas. Det finns olika syn på samma uppdrag och därför 
är den här studien viktig för att reda ut begreppen. 
 
Begreppet specialpedagogiskt uppdrag används och pratas om inom alla skolformer och 
gymnasieskolan är inget undantag när specialpedagogens roll och arbetsuppgifter diskuteras. 
Men jag frågar mig, vad är ett specialpedagogiskt uppdrag, vilken roll har specialpedagogen 
och vad är det som avgör om det är ett pedagogiskt uppdrag eller ett specialpedagogiskt 
uppdrag. Min erfarenhet är att synen på det specialpedagogiska uppdraget skiftar beroende på 
vilka som uttrycker uppfattningen.  
 
I examensförordningen står bland annat angivet att specialpedagoger ska undanröja hinder i 
olika lärmiljöer (SFS 2007:638). Svårigheten är om man inte är överens om vad som är ett 
hinder och det blir då svårt att nå framgång i arbetet. Denna studie handlar om att belysa vad 
som förväntas, och vilka ramar det finns att förhålla sig till och vilka förutsättningar som 
skapas för specialpedagogen att ta sig an det specialpedagogiska uppdraget. Många förväntar 
sig att specialpedagogen ska arbeta med stöd till elever i särskilda behov, men det finns olika 
sätt att se på vad behov är och hur stöd ska utformas. Blossing (2013) beskriver att synen på det 
specialpedagogiska uppdraget ofta ses som en metod.  
 
                 /…/ som det uppfinningsrika och banbrytande arbetet som sätter nya och glimrande  
                 undervisningsmodeller i verket. Den här undersökningen visar emellertid att för       
                 ändringsagenternas arbete är långt ifrån ett sådant innovativt arbete (Blossing, 2013, s. 170). 
                 
Specialpedagogen är inte alltid den förändringsagent som är förväntad och samma författare 
påtalar vardagens rutiner som viktiga och där rutinerna endast ibland har en utvecklande 
funktion. Specialpedagogen och den specialpedagogiska funktionen på skolan spelar således en 
viktig roll för de elever som har svårigheter att klara av skolan. För att klara av uppdraget vore 
det bra om det fanns en gemensam syn på det specialpedagogiska uppdraget. En 
specialpedagog kan mötas av frustration när en fråga uppfattas som relativt enkel av en 
undervisande lärare men ses som mer komplex av en specialpedagog. Den undervisande läraren 
vill kanske ha en enkel lösning på problemet medan specialpedagogen ser fler problem i samma 
situation. Konversationen kring ett sådant problem kan då skapa en viss frustration.  
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Ett sätt att hjälpa eleven är att stödja och anpassa så eleven når målen i den ordinarie 
undervisningen, alltså man kompenserar för svårigheter och hjälper eleven framåt. Detta är ett 
inkluderande synsätt, att miljön runt eleven kan anpassas så att den passar eleven och eleven 
kan finnas kvar i sin ordinarie undervisningsgrupp. Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver 
den vanliga undervisningen, det som skolverket kallar extra anpassningar eller särskilt stöd. 
Om elever riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska extra anpassningar 
ges inom den ordinarie undervisningen. (SFS 2010:800) 
 
I läroplanen, Skolverket, (2011) talar man om vikten av att stödja elever som behöver extra 
hjälp. I läroplanen står också skrivningar upprepat under punkterna, Läraren skall, som också 
berör uppdraget att stötta elever med olika typer av svårigheter, det kan till exempel handla om 
funktionsnedsättningar och stödundervisning vid behov.  
 
I någon mån är alltså både undervisande lärare, specialpedagoger och speciallärare ansvariga 
för att erbjuda stöd till elever som behöver detta (Skolverket, 2011). Det finns också en 
ekonomisk aspekt att ta hänsyn till i verksamheten. Hallerström (2006) för ett resonemang om 
skolledares svårigheter att verka som den pedagogiska ledare som det egentligen är tänkt för en 
rektor, vilket också påverkar det specialpedagogiska uppdraget. Rektorer måste ibland välja 
perspektiv på uppdraget, beroende på vilken skolfråga som är aktuell. Ibland kommer olika 
aspekter i konflikt med varandra som till exempel ekonomiska förutsättningar och elever i 
behov av särskilt stöd. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Reinecke (2010) beskriver problemformulering som ett sätt att beskriva hur man undersöker ett 
problem och att det kan finnas flera problemformuleringar inom samma problemställning. 
Även i min studie ser jag att det dyker upp flera saker inom samma problemformulering och det 
specialpedagogiska uppdraget är komplext. Denna studie handlar om de uppfattningar olika 
yrkesgrupper för fram om förväntningar, ramar och vilka olika perspektiv som utgör det 
specialpedagogiska uppdraget. En känsla jag haft sedan jag började verka inom det 
specialpedagogiska fältet är att något skaver i förhållandet mellan teori och praktik. Vad är det 
som kan definieras som ett specialpedagogiskt uppdrag och vad är det som innefattas i det 
vanliga pedagogiska uppdraget. Om det finns en otydlighet är det min önskan att få klarhet  
i vad denna otydlighet bottnar i. Det är svårt att få förståelse för att det inte finns något enkelt 
recept för hur man hjälper en elev och hur man skapar utveckling efter den enskilda elevens 
förutsättningar. Förståelsen för det komplexa är kanske det som skiljer en specialpedagog från 
en icke specialpedagog. Det som framkommer i undersökningen syftar till att öka kunskapen 
om de olika uppfattningar och perspektiv som finns på det specialpedagogiska uppdraget. 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med min intervjustudie är att nå kunskap om de olika perspektiv som finns på det 
specialpedagogiska uppdraget, genom att undersöka rektorers, pedagogers och 
elevhälsopersonals uppfattningar om uppdraget. Specialpedagoger som yrkesgrupp har inte 
intervjuats i denna undersökning. 
 
Forskningsfrågor 

1. Vilka förväntningar har rektorer, pedagoger och elevhälsa på ett specialpedagogiskt 
uppdrag? 
 

2. Vilka ramar ser rektorer, pedagoger och elevhälsa för ett specialpedagogiskt uppdrag? 
 

3. Vad är rektors, pedagogers och elevhälsas uppfattning om vad ett specialpedagogiskt 
uppdrag är? 
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2. Bakgrund 

Här presenteras först en historisk bakgrund och därefter följer ett avsnitt med tidigare forskning 
och litteraturgenomgång.  
 

2.1 Historisk bakgrund 
 
I följande avsnitt vill jag ge en historisk bakgrundsbild till det specialpedagogiska 
kunskapsområdet. Avsnittet är uppdelat på specialpedagogiska utbildningar, styrdokument, 
politiska beslut och synen på elever. 
 

2.1.1 Specialpedogog- och speciallärarutbildningarnas uppstart 
 

Redan 1962 föreslog regeringen att en speciallärarutbildning skulle startas i Stockholm, vilket 
också blev verklighet innan utbildningen sedan avvecklades helt år 1990 och ersattes med 
utbildningar till specialpedagog. Författaren Malmqvist (2015) beskriver de statliga 
omvälvande perspektivskiftena som skett inom det specialpedagogiska fältet, där en viktig del i 
styrningen av skolan är beslut om lärares utbildning. Specialpedagogutbildningen startade 
1990. Ett första steg till att montera ner speciallärarutbildningen togs redan 1986 och 
Malmqvist skriver: 
 
                 En halvering av antalet platser på speciallärarutbildningen föreslogs i departements- 
                 utredningen DsU: 1986:13. Detta eftersom SIA-utredningen hade visat att merparten 
                 av det stöd som gavs i vanlig skola inte ställde krav på avancerade studier inom 
                 specialpedagogik. På sikt skulle det enligt utredarna inte behövas speciallärare i  
                 vanliga skolor (Malmqvist, 2015, s. 4). 
                  
Utbildningarna för de som ska jobba med stöd och anpassningar har skiftat mellan åren. 
Återinförandet av speciallärarprogrammet år 2007 är ett tecken på detta. Det var ett tydligt 
resultat av en aktiv skolpolitik där en regering underkänt tidigare politiska beslut. Tidigare 
ansåg man från politiskt håll att elever i behov av stöd skulle undervisas i klassen och att 
eventuella problem hade med skolan och miljön att göra. Intressant är att i den nuvarande 
lärarutbildningen på grundnivå har man åter ändrat synsättet till att lägga problemet på ett mer 
individuellt plan och poängterar specialpedagogisk hjälp.  
 
              Elever med svårigheter måste få kvalificerad hjälp här och nu och kan inte vänta på       
                 reformer som kan ta decennier att genomföra. Det finns således fortfarande stort  
                 utrymme för ett individperspektiv (SOU 2008:109, s. 208). 
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2.1.2 Specialpedagogutbildningen 
 
Malmgren Hansen (2002) berör den nya specialpedagogiska utbildningen som startade 1990, då 
många studenter inte helt och fullt ut förstått vilka skillnader det var i de två uppdragen 
specialpedagog och speciallärare. De flesta av studenterna trodde att det var speciallärare de 
skulle bli. Avsaknaden av definition på ordet specialpedagog och speciallärare kan vara en av 
förklaringarna till missförstånden. Specialpedagog var dock något helt annat än den gamla 
tidens speciallärare. Begreppet specialpedagog blev det nya begreppet på specialpedagogisk 
kompetens.  
 
Författaren Malmgren Hansen (2002) beskriver specialpedagogens nya arbetsform, 
handledning. Specialpedagogen skulle få en mer övergripande roll då alla elever nu skulle 
undervisas i samma klassrum och den undervisande läraren skulle få råd och hjälp av 
specialpedagogen. Specialpedagogen skulle lära den vanliga pedagogen hur undervisningen 
skulle utformas för att alla skulle kunna vara inkluderade i den ordinarie undervisningen. 
 
                 Förhoppningar att motverka dessa oönskade effekter sattes till specialpedagogens nya handledande 
                 funktion. Genom att specialpedagogen arbetade via läraren menade man att elever i svårigheter 
                 mindre ofta behövde utmärkas eller skiljas från sin grupp, kliniken skulle avskaffas. I dess ställe 
                 skulle en pedagogisk och specialpedagogisk kunskaps- och förtrogenhetskedja byggas upp 
                 (Malmgren Hansen, 2002, s. 16). 
                 
Att utbildas för ett nytt yrke anser Malmgren Hansen (2002) vara en utmaning och med egna 
erfarenheter från den nya utbildningen beskrivs det oklara läge som rådde under tidigt nittiotal. 
 
                Vi skulle utbildas för en ny och i vissa stycken oklar verksamhet i den svenska skolan. Vad skulle 
                 hända i mötet mellan nyutexaminerade specialpedagoger och en verksamhet som inte var 
                 förberedd på en ny yrkesroll (Malmgren Hansen, 2002, s. 7). 
 

2.1.3 Den nya speciallärarutbildningen 
 
Den nya speciallärarutbildningen uppstod igen 2007 nu parallellt med 
specialpedagogutbildningen. Dåvarande utbildningsminister Lars Leijonborg presenterade den 
nya utbildningen 21 april och reformen genomfördes utan statlig offentlig utredning. 
 
                 Det är med stor tillfredsställelse jag nu kan säga att regeringen rättar till ett stort misstag som begicks 
                 för sjutton år sedan, när speciallärarutbildningen lades ned. Dåvarande regering ansåg att speciallärare 
                 innebar ett utpekande av studiesvaga elever. I stället skulle alla elever få hjälp i samma klassrum 
                 och av samma lärare. Följden har många gånger blivit att outbildad personal fått ta sig an de elever 
                 som har de största behoven (Malmqvist, 2015, s. 6). 
                 
Malmqvist (2015) berättar också om att Sverige idag har två olika specialpedagogiska 
professioner till skillnad mot många andra länder. Den nya utbildningen hade sin upprinnelse 
bland annat i den förändrade syn på specialpedagogik i skolan som övergången från 
specialskola och särskilda undervisningsformer till integrering i vanliga klasser innebar. Nu 
skulle specialläraren mer ägna sig åt undervisning inom specifika ämnesområden och mindre 
vara den rådgivare som specialläraren traditionellt haft som arbetsuppgift. Som en följd av det 
nya synsättet framstår behovet av specialpedagogiskt kunnande hos alla lärare i grundskolan.  
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2.1.4 Högskoleförordning för specialpedagoger 
 
En av flera bidragande orsaker till förvirring och otydlighet kring specialpedagogen och det 
specialpedagogiska uppdraget kan vara en övergripande skriven högskoleförordning.  
 
I högskoleförordningen finns skrivet vad specialpedagogen utbildas för. Under rubriken 
färdighet och förmåga beskrivs en del av de arbetsuppgifter som kan möta den nyutbildade 
specialpedagogen, ute på fältet. När man läser så inser man snabbt att inte heller här är man 
speciellt konkret och många arbetsuppgifter inom uppdraget kommer att formas efter 
utbildningen. 

                 För specialpedagogexamen ska 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 (SFS 2007:638, s. 5). 
                  
Ahlefeld Nisser (2014) tar även upp examensförordningen för specialpedagogprogrammet och 
konstaterar att den inte ger någon konkret ledning till hur uppdraget ska tolkas. Dessutom beror 
det på hur läsaren tolkar det som står.  

                 Styrdokument för svensk förskola och skola säger inget specifikt om specialpedagogers  
                 och speciallärares yrkesroller och uppdrag. Examensförordningarna för de båda 
                 yrkesutbildningarna skriver under begrepp som kunskap och förståelse, färdighet 
                 och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt fram ett antal mål som 
                 ska ha uppnåtts för att erhålla examen (Ahlefeld Nisser, 2014, s. 13). 
 

2.1.5 Salamancadeklarationen 
 
Övergripande internationella överenskommelser har satt sin prägel på svensk skolpolitik. Ett 
exempel är Salamancadeklarationen som är en överenskommelse mellan 92 regeringar och 
antogs 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. Trehundra deltagare fanns med på konferensen och 
en överenskommelse träffades för att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning 
tillsammans med andra barn i en inkluderad miljö. Svenska Unescorådet har i sin översättning 
av Salamancadeklarationen betonat varje barns rättighet till skola och undervisning. 
Deklarationen fastställer att länder som skrivit under skall uppfylla bland annat följande.  
 
                 Vi tror och deklarerar att varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få 
                 en möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, varje barn har unika 
                 egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, utbildningssystemen skall utformas 
                 och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa 
                 egenskaper och behov tillvaratas (Unescorådet, 2006, s. 11). 
                  
Ramberg (2013) lyfter precis som Salamancadeklarationen fram det specialpedagogiska stödet 
som en faktor med betydelse för jämställdhetsarbetet på skolorna. Det specialpedagogiska 
stödet blir då en viktig faktor för att uppnå det sociala målet att ge en jämlik 
gymnasieutbildning, för den breda massan av studenter i gymnasieskolan. Omfattningen och 
tillgängligheten av specialpedagogiska resurser och vilka bakgrundsfaktorer på skolnivå som 
avgör dessa är fokus i Rambergs studie. 
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2.1.6 Politiska beslut och styrdokument 
 
Vad gäller politiska beslut och dess påverkan går följande att läsa i styrdokument, avsedda att 
förnya lärarutbildningen 1997 om vilken kompetens som erfordras och förväntas hos 
nyutbildade pedagoger. Tanken var att alla lärare skulle kunna möta alla barn och ungdomar, 
vilket är en viktig princip i den nya lärarutbildningen, där det också går att läsa att 
specialundervisning ifrågasätts (SOU 1999:63). Enligt samma styrdokument gjordes 
utvärderingar inom området där det inte längre ansågs finnas behov av en organisation kring 
elever i behov av särskilt stöd. Skolan förväntas idag vara till för alla. Specialundervisning 
ansågs därmed vara passé. 
 
Skollagen tydliggör hur skolan ska arbeta med det specialpedagogiska arbetet och en skola för 
alla. 
 
              Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och  
                 sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas  
                 så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800, 3 kap. §3). 
                  
Kraven på skolan är alltså fortsatt höga och det behövs aktiva insatser för att stötta de elever 
som har svårt att klara skolan. Både specialpedagoger och speciallärare har en viktig funktion 
att fylla i dagens skola. Det anges inte i detalj i skollagen var arbetet med stöd och anpassningar 
ska ske, om det handlar om inkludering i gruppen eller skolarbete i annan lokal på skolan.  
 
Definitionen som Skolverket gör är mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Extra 
anpassningar anser Skolverket kan utföras inom ramen för den ordinarie undervisningen (SFS 
2010:800). Om dessa anpassningar inte är tillräckliga skall särskilt stöd sättas in. Särskilt stöd 
anses vara svårare att genomföra inom ramen för ordinarie undervisning (Skolverket, 2014). 
Beslut om åtgärdsprogram behöver enligt skollagen endast ske om stödet är i form av särskilt 
stöd, alltså en mer genomgripande insats över längre tid. Detta är ett tydligt exempel på när 
styrdokumenten blir åtgärdande och ej förebyggande och där eleven blir bärare av problemet, 
även om åtgärder naturligtvis också kan omfatta elevens omgivning i skolan, men det är 
troligen inte lika vanligt att åtgärdsprogram skrivs med detta som fokus. Exakt var gränsen går 
mellan särskilt stöd och extra anpassningar är inte klart definierat av Skolverket, möjligen för 
att begreppet extra anpassningar är relativt nytt som begrepp betraktat (Skolverket, 2014).  
 
Det som dock är definierat är att det måste finnas någon form av stödresurs på skolan. 
Skollagen (SFS 2010:800) säger att skolan inte måste ha en anställd utbildad specialpedagog 
utan endast att skolan ska ha tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens, vilket kan 
innebära skillnader mellan skolor, beroende på vilken specialpedagogisk kompetens som finns 
att tillgå.  
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2.1.7 Synen på elever och den medicinska normen vid diagnostisering 
 
Författarna Egelund, Haug & Persson (2006) säger att synen på elever i behov av särskilt stöd 
har ändrats genom åren och som ett exempel förekom att elever placerades i särskilda klasser 
ända fram till 1980, men på åttiotalet talade man samtidigt en hel del om en skola för alla, 
vilket innebar att skolan skulle anpassas istället för att barnen skulle anpassa sig. Man kan säga 
att vi här såg början till inkluderingsbegreppet. Egelund et al. (2006) beskriver en misstro till 
hur skolan klarade sitt uppdrag och kanske kan man se det som en reaktion mot synsättet en 
skola för alla i betydelsen att alla ska undervisas i samma klassrum av samma lärare. 
 
                 Under perioden expanderade den specialpedagogiska forskningen kraftigt. Dessutom    
                 genomfördes omfattande studier på uppdrag av utbildningsdepartementet. De flesta  
                 studierna kan hänföras till ett kategoriskt eller individorienterat perspektiv på  
                 svårigheter, medan det relationella perspektivet mer sällan framträder  
                 (Egelund, et al., 2006, s. 137). 
                  
De tre forskarna Egelund, et al. (2006) har varit framträdande när det gäller att ifrågasätta den 
gängse synen på pedagogik och har även fått kritik för detta. Själva säger de så här: 
 
              Vi har alla tre verkat för att den medicinska normalitetsmodellen skulle ersättas av en  
                 mer systeminriktad syn på pedagogik och specialpedagogik (Egelund et al., 2006, s. 7). 
                  
Fortfarande finns alltså ett tydligt inkluderingsperspektiv bland forskare och man hittar 
skrivningar om detta bland annat i Salamancadeklarationen. Tranqvist (2010) beskriver 
begreppet inkludering som att elever med funktionshinder går i samma klass och har samma 
läroplan som andra elever. Vikten av ett specialpedagogiskt kunnande hos alla undervisande 
lärare betonas i styrdokument och förståelsen för att det är i klassrummet som eleverna möts 
första gången behöver vara stor. Skrivningen i svenska styrdokument är dock inte lika tydliga, 
att stöd måste sättas in på en individuell nivå. Det är oklart om det är av omsorg om eleven, på 
så vis att stöd ska sättas in tidigt, eller om politiken är styrd av ett kompensatoriskt perspektiv. 
Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman (2016) tar upp specialpedagogiken ur ett värdegrunds- 
och bemötandeperspektiv, där det ena perspektivet inte behöver omöjliggöra det andra. 
Speciellt inom gymnasieskolan är det idag vanligt att elever förväntas följa sin ordinarie klass. 
Enligt författarna blir det då inte så viktigt hur man definierar och avgränsar.  
 
                 Vi tolkar inte således det specialpedagogiska uppdraget som något speciellt som ligger  
                 utanför det gängse pedagogiska uppdraget /…/ Vi menar att specialpedagogiken bidrar  
                 med fördjupad reflektion (Bruce et al., 2016, s. 14). 
   
Hur den specialpedagogiska kompetensen egentligen ser ut i Sverige saknas det en heltäckande 
bild av, mycket beroende på vad som menas med specialpedagogisk verksamhet. Är det 
verksamhet knuten till stöd och anpassningar i den ordinarie skolan, eller är det i de mer 
specialanpassade skolformerna?  
 
                Få storskaliga kvantitativa undersökningar med fokus på det specialpedagogiska området har 
                 genomförts i den svenska skolan under senare år. Det har i sin tur inneburit att det till och med     
                 varit svårt att få en nationell bild av den specialpedagogiska verksamhetens omfattning i                  
                 skolorna (Egelund et al., 2006, s. 128). 
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2.2 Tidigare forskning och litteratur 
 

I det här avsnittet presenteras några olika forskningsstudier som har varit relevanta för studien. 
En hel del forskning har utförts på specialpedagogiska området ofta med ett fokus på de två 
olika professionerna, specialpedagog och speciallärare, vi har i Sverige. Jag har försökt att 
placera dem under gemensamma rubriker för att underlätta för läsaren. 
 

2.2.1 Två yrken med liknande uppdrag 
 

Ahlefeld Nisser (2014) har forskat om specialpedagogers och speciallärares olika uppdrag och 
hur det ser ut i praktiken. Författaren har genomfört gruppsamtal i två olika projekt med 
skolledare, specialpedagoger och speciallärare. Hon kommer fram till att båda professionerna 
behövs men att det kan behövas olika organisatoriska lösningar för att det ska fungera på ett bra 
sätt. Författarna menar att Sverige bör dra nytta av att där finns två olika yrkesroller som 
arbetar med specialpedagogik. Det borde vara en styrka. Något som kan komplicera för 
specialpedagogen kan vara att arbeta för nära verksamheten, vilket gör att främst 
specialpedagogen kan missa helhet- och distansperspektivet. Specialläraren har däremot 
uppdraget att undervisa och arbeta nära verksamheten. Ahlefeld Nisser (2014) lyfter fram 
problemet med att så lite forskning gjorts om hur speciallärare och specialpedagogers olika 
roller fungerar tillsammans.  
 
Takala och Ahl (2014) har jämfört Finland och Sverige, där Sverige sticker ut med sina två 
parallella system, som består av två olika yrkesroller inom samma yrkesområde. Finland har 
endast speciallärare som jobbar både med lärandet, men också konsultativt. Skollagen i både 
Sverige och Finland föreskriver att specialpedagogisk kompetens måste finnas på varje skola 
men det detaljstyrs inte.  
 

2.2.2 Samarbetande professioner  
 
Hjörne och Säljö (2015) har i en studie undersökt hur elevhälsoteam arbetar med elever i behov 
av stöd. De beskriver en grupp där många professioner samverkar. De kommer fram till att 
varje profession ofta pratar inom sin egen diskurs. Det innebär enligt författarna att problemet 
presenteras, mer än att man diskuterar olika lösningar, vilket betyder att det inte blir mycket till 
diskussion efter att problemet presenterats. Hjörne och Säljö (2008) visar i en artikel hur olika 
professioner väljer att kategorisera när man beskriver en elevs problem och oftast är det barns 
beteenden som avvikande från en norm, som beskrivs som en egen kategori, till exempel 
utifrån en diagnos. Mer sällan ett perspektiv från ovan där organisation och miljö behandlas. 
Det utvecklas en samtalskultur inom personalgruppen, det som också kan kallas diskurs. Klang, 
Gustafsson, Möllås, Nilholm, & Göransson visar i sin artikel att det specialpedagogiska 
uppdraget är komplext: Man ser en utmaning i hur specialpedagogernas roll i skolan iscensätts. 
Artikeln visar hur rollen utvecklas i relation till övriga yrkesroller i skolan. Resultatet visar stor 
variation på hur varje enskild specialpedagogs yrkesroll utvecklades. Olika yrkesroller som 
nämns är skolledare, förändringsagenter, handledare och några till.  
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2.2.3 Specialpedagogik i fristående skolor 
 

Magnússon (2016) har i en artikel presenterat en kvalitativ studie om införandet av friskolor i 
Sverige och hur det möjligen påverkat hur det specialpedagogiska stödet utformats på skolarna. 
Argumentet för friskolor var att en mer varierad pedagogik skulle kunna utvecklas i Sverige. 
Tanken med undersökningen var att se om detta också gällde specialpedagogik och om det 
skedde någon utveckling på det specialpedagogiska området. Det man har sett i tidigare 
undersökningar var ett mindre behov av specialpedagogiskt stöd i fristående skolor. Resultatet 
visar att det inte finns någon större innovation när det gäller specialpedagogik inom 
friskolevärlden. Många av svaren i studien visar att det finns en oro över hur resurser tilldelas 
och fördelas. Friskolor har däremot ofta fördelen av att vara relativt små enheter, vilket kan 
gynna elever i behov av stöd, då lärare bör ha mer tid till varje enskild elev.  
 
Samma författare Magnússon (2016) beskriver i artikeln förändringar i speciallärarprogrammet 
och specialpedagogprogrammet som nyligen har skett. Bland annat vill man i utbildningen få 
med mer om sociala och emotionella svårigheter, något som samtalsgrupperna i 
undersökningen inte riktigt hade några bra lösningar på. Specialpedagogik sker på tre olika 
nivåer enligt författaren, antingen på ett individuellt plan, på ett organisatoriskt plan eller på 
skolnivå. Författaren konstaterar att även speciallärare behöver ett helikopterperspektiv på 
samma sätt som specialpedagogen eftersom specialpedagogik är ett så brett ämne. 
 

2.2.4 Handledning ur olika perspektiv 
 

Bruce et al. (2016) betonar vikten av att specialpedagogiken kompletterar med fördjupad 
reflektion och problematiserar den vanliga pedagogiken och Blossing (2016) menar att det 
finns förväntningar på att de, som informerar lärare om vad som är den bästa praktiken, 
samtidigt ska verka som handledare för lärarna vilket kan vara ett dilemma.  
 
Bladini (2004) har i sin avhandling studerat elva specialpedagoger. De som intervjuats menar 
att yrkesrollen och kompetensen bidrar med reflektion inom det pedagogiska arbetet och är 
användbart i handledning av lärare. Någon i intervjuerna menar att det är viktigt att observera 
vad som sker i undervisningssituationen inför en handledande insats och ett visat intresse ger 
ett öppet klimat i personalgruppen. Perspektivtagning är viktigt i Bladinis (2004) avhandling, 
men mer som en utveckling av den specialpedagogiska rollen. I avhandlingen nämner någon att 
det är viktigt att störa tanken för att ge förutsättningar för att byta perspektiv och 
helhetsperspektiv anses som viktigt. Om man som specialpedagog tar elevens perspektiv i allt 
för hög grad, så kan andra relationer skadas, till exempel kan kommunikationen med 
pedagogen försämras och förtroendet för specialpedagogen förloras. Bladini ser en förändring 
vara på gång i och med en professionaliseringsprocess, där specialpedagogens yrkesroll håller 
på att förändras, för det finns en otydlighet i yrkesrollen enligt Bladini (2004). Trots att 
specialpedagoger har haft ett antal år på sig att etablera sin yrkesroll, vilket författaren påpekat 
redan år 2004, så verkar det inte som skolan idag 2017 ännu har hittat rollerna för uppdraget. 
Det beror säkert på att specialpedagogens yrkesroll ifrågasatts och till en del ersatts och 
kompletterats med ett återinförande av speciallärarrollen som redan är en etablerad yrkesroll. 
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2.2.5 Pedagogiska perspektiv 
 
Flera författare skriver om olika pedagogiska perspektiv som man kan se det 
specialpedagogiska uppdraget igenom. Två huvudperspektiv, det relationella och det 
kompensatoriska, har lyfts fram i den specialpedagogiska forskningen. Det kompensatoriska 
perspektivet skiljer sig från det relationella och de två perspektiven anses som varandras 
motpoler.  
 
Även Eriksson, Gustafsson, Forslund & Samuelsson, (2016) menar att specialpedagogisk 
praktik grundar sig i olika teoretiska perspektiv och rör sig med begrepp som utvecklats för att 
förklara kunskapsområdet specialpedagogik. De pedagogiska perspektiven är viktiga när det 
gäller att finna modeller till förklaring för olika specialpedagogiska utmaningar.  
 
I det kategoriska perspektivet, som motsvarar det kompensatoriska perspektivet, är fokus på 
den enskilde eleven. 
 
                 Det kategoriska förlägger förklaringar till problem och svårigheter hos enskilda  
                 individer och miljöer utan att analysera och problematisera samband och relationer  
                 mellan dessa (Eriksson et al., 2016, s. 6). 
                                 
Samma författare talar också om inkluderande undervisning och i internationell litteratur brukar 
man benämna detta som inclusive education. Detta synsätt ligger nära det som Eriksson et al. 
(2016) tar upp som ett relationellt perspektiv där fokus är på organisatoriska faktorer, som 
lärmiljö och annat utanför individen som exempelvis lärmiljhö eller sociala omständigheter 
runt omkring eleven. 
 
                 Det relationella perspektivet poängterar och analyserar mötet mellan individen och  
                 omgivningen vad gäller förväntningar, krav, möjligheter, förutsättningar och åtgärder  
                 (Eriksson et al., 2016, s. 6). 
 
Författaren Aspelin (2013) skriver också om ett relationellt synsätt eller perspektiv som en 
tvåsidig relation mellan lärare och elev. Grundbegreppen är relation, kommunikation, 
interaktion, dialog och mänskliga möten. Perspektivet betonar samverkan och samvaro, att 
individen blir viktig i relation till andra i ett sammanhang. Det relationella synsättet lägger 
alltså problemet i större omfattning hos elevens omgivning i motsats till det kompensatoriska 
perspektivet. Aspelin (2013) benämner det relationella synsättet som ett deltagarperspektiv med 
rötter i sociologisk forskning med sin grund i sociologi. 
 
Aspelin talar också om ett kompensatoriskt perspektiv, även kallat kategoriskt perspektiv. Det 
handlar om att svårigheterna är individbundna, ”många bär med sig erfarenheten att man blir 
sin diagnos, att det är mig som individ som det är fel på” (Aspelin, 2013).  
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2.2.6 Specialpedagogik utifrån Nilholms olika perspektiv 
 
Det är många inom pedagogisk forskning som ser pedagogiken som något som kan ses ur olika 
perspektiv. Därför vill jag göra en genomgång av Nilholm (2003) som använder begreppet 
frekvent i sin forskning och tar upp de traditionella pedagogiska perspektiven som exempelvis 
kompensatoriskt och relationellt (som även kallas kritiskt perspektiv) och att olika forskare har 
en tendens att definiera dem olika. Författaren menar att individens perspektiv är det viktiga i 
sammanhanget: 
 
                 Men trots de olikheter som finns mellan kritiker av ett traditionellt perspektiv, vill jag    
                 ändå, liksom Clark et al. (1998; se ovan) argumentera för att enhetligheten i  
                 perspektivet, i form av en grundläggande kritik av traditionell specialpedagogik och en  
                 strävan att lösa problemet med individers olikhet, dominerar över skillnaderna  
                 (Nilholm, 2003 s. 128). 
 
Författarna Nilholm och Göransson (2013) skriver i en artikel om bland annat begreppen  
integrering och inkludering och hur de har definierats under olika tider. I början handlade 
specialundervisning mest om särlösningar och att man resonerade i termer av, vi och dem. Det 
fick till följd att när man använde begreppet integrering fick det definitionen att någon som var 
avvikande skulle göras om, så den passade in i gruppen. Detta synsätt skulle man kunna se som 
ett kompensatoriskt perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet menar i korthet att man 
lägger problemet hos individen och att elevens brister ska kompenseras med hjälp av 
specialpedagogisk verksamhet.  
 
Kritik mot detta synsätt gjorde att man istället för integrering alltså att en avvikande elev skulle 
integreras i en vanlig grupp valde ett nytt ord, inkludering, där man tittade på problematiken ur 
ett annat perspektiv. Det handlade mer om att titta hur miljön runt eleven skulle kunna anpassas 
så att undervisningen fungerade också för den eleven. Det skulle man kunna kalla för ett 
relationellt perspektiv. Det relationella perspektivet anser att vi måste söka orsakerna till 
bristerna utanför eleven. Då blir problemet istället för individuellt hos eleven, en fråga för 
omgivningen, runt eleven, vi kan ändra på något och på så sätt göra utbildningen mer 
tillgänglig för den enskilda eleven och på så vis komma runt problemet utan att lyfta eleven ur 
den ordinarie undervisningsgruppen. 
 
Nilholm (2012) talar också om ett tredje perspektiv, Dilemmaperspektivet som precis som 
namnet antyder är, ett perspektiv där man uppmärksammar det som verkar motsägelsefullt och 
inte som så svart och vitt. Dilemmaperspektivet används ofta för att belysa olikheter i flera 
perspektiv. Enligt samma författare kan dilemmaperspektivet tolkas som svagt då det bara 
pekar på problem, men har få lösningar. Det är därför viktigt att alla perspektiv ses som just 
verktyg eller glasögon att betrakta en verksamhet genom. Det är alltså ingen objektiv sanning 
utan helt beroende på vem som tolkar sanningen. Författaren Nilholm ser ett centralt dilemma i 
att alla elever ges kunskaper på liknande sätt, trots att samma skolsystem anger att vi ska ta 
hänsyn till elevers olikheter.  
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2.2.7 Politiska perspektiv 
 
Även skolledare ser det specialpedagogiska uppdraget ur sitt perspektiv. Trots att rektorer bär 
det formella skolledaruppdraget och ansvar för skolutveckling och det pedagogiska arbetet, 
delegeras arbetet ofta till både förstelärare och specialpedagoger. Blossing (2013) talar om 
förändringsagenter, alltså att specialpedagogen har en roll i praktiken att förändra och utveckla 
i skolan. Det innebär att på något vis leda ett förändrings- och utvecklingsarbete. Det är då 
viktigt för specialpedagogen att ha en nära kontakt med rektor och i vissa fall övriga ledare 
inom skolvärlden. I de tre kommuner som artikeln tar upp var fokus på samarbete och 
skolkultur.  
 
Förändringsagenter benämns lite olika och det finns både förstelärare och specialpedagoger i 
den rollen, med ett tydligt pedagogiskt ledarskap inkluderat. Studien visar att uppdraget är 
mångfacetterat. Författaren ifrågasätter det realistiska i uppdraget att vara både expert och 
kunna fungera som handledare för lärare, samt en förväntan att visa på en fungerande 
pedagogisk metod i varje enskilt fall. Blossing (2013) betonar viktigt av att ha en nära relation 
med chefen för specialpedagogen.  
 
                 Undersökningen visar att förändringsagenterna i hög grad är beroende av andra  
                 organisationsmedlemmar när de ska forma sina roller. Framtida undersökningar 
                 behöver fokusera på relationerna mellan förändringsagenter och rektorer 
                 samt övriga skolledare vid den lokala skolan (Blossing, 2013, s. 170). 
 
Även Ahlfeldt Nisser (2014) tar i sin artikel upp ledarskap, specialpedagogers och 
speciallärares olika roller och uppdrag där skilda föreställningar möts i en pedagogisk praktik. 
Om ledarskapet innebär samarbete så finns tydliga indikationer på att detta är framgångsrikt. 
 
              Även ett ledarskap med förhållningssätt som uppmuntrar till delat ansvar, till  
                 ömsesidighet och gemensam problemlösning har visat sig vara en framgångsfaktor, vad  
                 gäller inkludering (Ahlefeld Nisser, 2014, s. 2). 
 
Egelund et al. (2006) ser också skolutveckling som en viktig del av specialpedagogens 
ledarskap. Samma författare för fram uppfattningen att specialpedagogen bidrar till att utveckla 
skolan med ett större utbyte för alla elever att gå i skolan. Dahlkwist (2013) menar att det är 
viktigt att som ledare tidigt ha en plan för att möta nya elever. Det blir lite som att förebygga de 
problem man längre fram vill slippa att uppleva.  
 
Det finns ett tydligt politiskt perspektiv om man ser på de styrningar som gjorts över tid. 
Malmqvist (2015) skriver om statliga perspektivskiften inom specialpedagogik och de två olika 
spåren av specialpedagogisk kompetens. Tydligt är att Sverige från att ha arbetat för en skola 
för alla, till att skolan åter ska undervisa elever utanför ordinarie undervisningsgrupp. Det 
hänger samman med att speciallärare återinfördes. Bruce et al. (2016) menar att man med hjälp 
av kategoriseringar, som utredningar och diagnoser är, ändå har svårt att utifrån dessa 
kategoriseringar få till ett bra stöd. Kategoriseringarna är ett osäkert sätt att se till individens 
behov även om skolan vet diagnosen. Diagnosen säger inget om hur eleven ska undervisas. 
Kanske är kategoriseringar mest till för det politiska beslutsfattandet för att få till så tydliga 
skrivningar i styrdokumenten så man anser att problemet har hanterats. 
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2.2.8 Alla elevers perspektiv – En skola för alla 
 

Bruce et al. (2016) menar att specialpedagogik ska ses som något inom den vanliga 
pedagogiken.  
 
               Vi tolkar inte således det specialpedagogiska uppdraget som något speciellt som ligger  
                utanför det gängse pedagogiska uppdraget. Vi menar att specialpedagogiken bidrar med  
                fördjupad reflektion. Det innebär att specialpedagogiken kompletterar och  
                problematiserar den gängse pedagogiken (Bruce et al., 2016, s. 14). 
                  
Det finns också perspektiv från alla övriga inblandade i skolsituationen. Det kan handla om mer 
diffusa samarbeten och nätverk runt eleven och till exempel kommunikation mellan lärare och 
specialpedagog. Aspelin (2013) talar om samverkan och om att möta olikheter i skolvardagen, 
som påverkar arbetet. Det samarbetet kräver enligt Ahlberg (2001) arenor, alltså mötesplatser 
och naturliga möten. Ofta saknas detta på en organisatorisk nivå. Trots detta krävs 
kommunikation och samarbete för att enligt Ahlberg nå ett gemensamt mål.  
 
Bruce et al. (2016) skriver att det är en stor utmaning att nå ut till alla elever samt att det finns 
en stark tradition att se svårigheter främst som brister. Författaren menar att vi gärna placerar 
eleverna i kategorier utifrån diagnoser, men att dessa inte säger så mycket om elevens 
pedagogiska behov. Elevens perspektiv är också viktiga. Bruce et al. (2016) citerar en lärare 
som säger:  
 
              I min värld har alla elever någon form av behov. Det kan vara att man är nybörjare i  
                 svenska, ha läs- och skrivsvårigheter eller har en neuropsykiatrisk diagnos. Det kan  
                 också vara att man är blyg, har ångest, familjen genomgår en skilsmässa och så vidare  
                 (Bruce et al., 2016, s. 83). 
 
Sherp och Sherp (2007) tar upp skolan som en lärande institution som tillkommit under modern 
tid. Lärande har alltid funnits, men var tidigare den kunskap man behövde för att överleva. Det 
kan tyckas effektivare att alla lär sig samma saker och i ett sammanhang där kunskapen upplevs 
som verklig. Där har kanske inte dagens skola varit framgångsrik trots att intentionen säkert 
funnits. 
 
              Att formalisera och institutionalisera lärande i form av undervisning och skola, istället för att förlita 
                 sig på det informella lärandet i vardagen är en förhållandevis sentida företeelse. Tanken med detta 
                 är att rationalisera lärandet och se till att alla får ta del av den kunskap som anses behövas i samhället  
                 (Sherp & Sherp, 2007, s. 20). 
                                   
Eriksson et al. (2016) berättar några episoder från elevernas perspektiv, där svårigheten att 
förstå skoluppgifter tas upp på ett mer individuellt plan. Det blir då klarlagt hur lite hänsyn man 
tar till vad eleven själv tänker och tycker. All undervisning är upplagd för hela gruppen elever. 
Ahlefeld Nisser (2014) för fram uppfattningen att specialpedagogikens uppgift ska vara att 
verka för ett inkluderande perspektiv i skolan oavsett elevers olika förutsättningar. 
 
                 Specialpedagogikens främsta uppgift i skola och förskola torde vara att bidra till att skapa 
                 förutsättningar och möjligheter för barns och elevers lärande utifrån ett  
                 inkluderande synsätt (Eriksson et al., 2016, s. 2). 
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3. Studiens teoretiska utgångspunkt 

 
Studien är gjord med en fenomenografisk forskningsansats som beskrivs inledningsvis i det här 
kapitlet under avsnitt 3.1. Fenomenografi innebär att de intervjuades uppfattningar i studien 
lyfts fram och kategoriseras i tre olika kategorier. I  avsnitt 3.2 beskrivs hur teori och perspektiv 
används i studien. 

3.1 Fenomenografi 
 
Kroksmark, (2007) beskriver Fenomenografi som en forskningsansats där människors 
uppfattningar undersöks. Fenomenografi ses som ett sätt att undersöka vad kunskap är, då man 
ser kunskap som en förändring i människors uppfattningar om ett fenomen. 
 
               Uppfattningsbegreppet är fenomenografins mest centrala begrepp genom  
                 att det pekar ut den vetenskapliga nivån och ger en speciell och komplex  
                 innebörd åt kunskapsbegreppet (Kroksmark, 2007, s. 6).  
Grundarna till Fenomenografi beskriver teorin som en ansats eller metod snarare än en hel 
teori. Ursprunget finns i variationsteorin, där studier av variation är viktigt. Variationen är 
naturligtvis viktig även i Fenomenografi och man tittar speciellt på vilka uppfattningar som 
kommer fram bland de som intervjuas. Den fenomenografiska ansatsen är att ur ett andra 
ordningens perspektiv betrakta sin omvärld eller sitt studieobjekt. 
 
Den kvalitativa forskningsstrategin som Fenomenografi är en del av, är tolkande och induktiv. 
Med induktiv menas att dra slutsatser av informanterna erfarenheter. Stor vikt läggs därför på 
analysarbetet. På så vis skiljer Fenomenografi sig från en kvantitativ undersökning där man ofta 
vill hitta ett resultat som är kvantifierbart för att kunna göra studien generaliserbar på en större 
population än man faktiskt undersökt. Kroksmark ser Fenomenografi som något holistiskt 
eftersom uppfattningar aldrig kan frigöras från ett sammanhang. Kunskapssynen inom 
Fenomenografi skiljer sig från den vi är vana vid i skolan, där vi brukar mäta kunskap efter de 
mål vi satt upp. På sätt och vis har vi bestämt i förväg vad som är sanning och detta ska 
eleverna uppnå. Det finns naturligtvis andra sätt att se på kunskap och Fenomenografin 
beskriver den som en förändring i hur man ser på ett fenomen. Kunskap blir på så sätt inte 
objektivt eller absolut, utan speglar vad en eller flera personer anser om något specifikt. 
Sanningen blir vad den är för en enskild person. Marton (1981) hade naturligtvis sett 
konstruktionen av världen som det egentliga lärandet, eller en förändring av uppfattningen 
kanske mer hade varit den benämning han använt. Fenomenografi utvecklades på 70-talet vid 
Göteborgs universitet av bland annat Ference Marton. Marton skriver i en artikel om grunderna 
till det som idag kallas Fenomenografi (Marton, 1981).  
 
Ursprunget finns i utbildningspsykologin och från början handlade hans forskning om varför 
elever lyckas och varför vissa elever inte gör det. För att besvara detta kan man se på frågan ur 
två perspektiv. Kroksmark (2007) beskriver detta på ett enkelt och beskrivande sätt. 
 
                 Å ena sidan kan man beskriva t ex fascinationen med Fia-spelet som tur och otur.  
                 Å andra sidan, ur andra ordningens perspektiv, är det möjligt att beskriva Fia-spelets  
                 inre hemlighet som ren skicklighet i att slå tärning (Kroksmark, 2007, s. 8). 
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Med en fenomengrafisk ansats i den här studien har fokus varit på vad som uppfattas och hur 
det uppfattas och eftersom det är en heterogen grupp informanter som deltagit i studien med 
skolledare, elevhälsopersonal och lärare har en delvis skiftande bild framträtt som är intressant 
för resultatet.  
 
Aspelin (2013) skriver i boken Relationell specialpedagogik i teori och praktik om olika 
perspektiv och synsätt som specialpedagogiken är beroende av. Han beskriver det som ett slags 
omsorgsarbete som kan vara antingen alienerande eller utmanande. Studier beskrivna av 
Aspelin (2013) använder Fenomenografi som analysmetod, vilket även gör Aspelins studie 
relevant i mitt sammanhang.  
 
Nilholm (2016) förklarar hur teoribegreppen kan förstås på ett enklare sätt, med ett mer 
vardagligt uttryck, som se något genom ett par glasögon. Även om Nilholm själv inte ser 
metaforen som perfekt, är metaforen ändå en enkel introduktion till teoribegreppet. 
 
                 Det är kanske ett allmänmänskligt fenomen att vi har svårt att se att det vi uttrycker är  
                     teorier snarare än neutrala beskrivningar av fenomen. Ofta verkar våra teorier bakom  
                     vår rygg (Nilholm, 2016, s. 20).   
                  

3.2 Användning av teori och perspektiv i studien 
 
Informanternas svar på forskningsfrågorna i studien är kategoriserade enligt en 
fenomenografisk ansats där informanternas uppfattningar är viktiga.  
 
Perspektivbegreppen används för att synliggöra kunskapsområdet specialpedagogik. 
Det relationella- och det kompensatoriska perspektivet är vanliga specialpedagogiska begrepp 
som ofta återkommer i specialpedagogisk forskning och samma perspektiv blir även 
användbara i min studie. I intervjusvaren  har tre olika perspektiv och kategorier framkommit, 
det relationella perspektivet, det kompensatoriska perspektivet och som tredje kategori  
expertperspektivet. Svar som handlar om relationer mellan eleven och omgivningen ses som 
exempel på det relationella perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet omfattar svar som 
mer lägger ansvaret för problem på individen själv. Expertperspektivet omfattar svar som har 
att göra med specialpedagogen som rådgivare, ledare eller expert. Sammantaget fångar de tre 
perspektiven in svar från informanterna.  
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4. Metod och genomförande 
 
I detta avsnitt presenteras metod och tillvägagångssätt i studien och hur jag resonerat mig fram 
till mitt ställningstagande att välja just kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod.  
 

4.1 Metodval 
 

Jag har intervjuat nio informanter, två rektorer, fem lärare, en skolsköterska och en kurator. 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar lämpade sig en kvalitativ studie bäst, där jag valt 
intervju som insamlingsmetod (bilaga 1-3). Termen kvalitativ intervju används ofta för att 
beskriva de intervjuer som förekommer i samband med kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 
Det författaren menar är att kvalitativa studier handlar om vad informanterna säger, mer än hur 
många som säger samma sak, vilket är det viktiga i kvantitativa studier.  
 
I min studie är intresset riktat mot informanternas uppfattningar. En fördel i kvalitativa 
intervjuer enligt (Bryman (2011) är att intervjun får röra sig i olika riktningar både framåt och 
bakåt, vilket skapar kunskap om vad intervjupersonen upplever som relevant och viktigt. 
Intervjuerna kan vara både strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade, där jag valde 
en semistrukturerad intervju för att vara flexibel i processen under intervjun. Möjligheten finns 
då att ställa utvecklande följdfrågor. Författaren Trost (1993) understryker vikten av enkla 
intervjufrågor som ändå genererar innehållsrika och komplexa svar. 
 
Den fenomenografiska forskningsansatsen som använts i denna studie har sin grund i 
variationsteori, där man letar efter ord och begrepp som lyfts fram i intervjusvaren. En 
författare som berör fenomenografi, kanske utan att veta om det, är Malmgren Hansen (2002) 
som beskriver följande. 
 
Malmgren Hansen (2002) beskriver hur det uppstår kunskap i relationen mellan den som 
intervjuar och den som berättar. På samma sätt fås ny kunskap när jag tar del av mina 
informanters uppfattningar om det jag frågar om. Även Dalen (2007) ser fenomen som något 
som händer mellan två personer i en intervjusituation. Svaren beror på vad som studeras, och 
det är viktigt att den som intervjuar har en förförståelse. Samma författare Dalen (2007) menar 
att intervju är en slags utväxling av synpunkter där respondenternas åsikter är de viktiga.  
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4.2 Urval 
 
När urvalet gjordes till studien har jag använt mig av ett så kallat funktionellt urval. 
Intervjupersoner är utvalda med tanke på att de ska ha en naturlig kontakt med en 
specialpedagog i sitt arbete. Dalen (2007) använder begreppen systematiskt eller genomtänkt 
urval för samma sak. Fokus har varit att välja personer jag tror har något att tillföra studien.  
 
Istudien skulle också gå att använda sig av begreppet icke slumpmässigt urval, som då betyder 
att man väljer sina respondenter utifrån den undersökning jag vill utföra. Urvalet blir som en 
miniatyr av populationen (Trost, 2001).  
 
Personerna i studien är valda med tanke på att få en bredd i urvalsgruppen. Där finns personer 
med både kort och lång erfarenhet av samarbete med specialpedagog. Flera av pedagogerna har 
dessutom olika uppdrag som till exempel att vara bibliotekarie eller professionell mentor där de 
även i denna yrkesroll samverkar med specialpedagogen. Det finns lika många män som 
kvinnor i studien och åldern varierar. Uppdragen skiljer sig beroende på vilken skola de jobbar 
på.  
 
Studien har inte haft för avsikt att stämma av examensförordningen mot yrkesrollen utan fokus 
har varit att undersöka respondenternas uppfattning och perspektiv på det specialpedagogiska 
uppdraget. Eventuella brister med ett litet antal respondenter, kompenseras av att personerna 
arbetar på fem olika gymnasier. Respondenterna har olika lång erfarenhet av sin egen yrkesroll 
och olika lång erfarenhet av att arbeta med eller kring en specialpedagog.  
 
En gemensam faktor för intervjupersonerna är att de samtliga arbetar på yrkesgymnasier. 
Yrkesgymnasier kändes viktiga då undervisningsformer och undervisningsinnehåll skiljer sig åt 
en del mellan yrkesprogram och studieförberedande program. Intervjupersonerna är hämtade 
från flera yrkeskategorier, både vad gäller ren yrkesundervisning och lärare som undervisar i 
gymnasiegemensamma kurser. Rektorer som är skolledare och ytterst ansvariga för det 
pedagogiska arbetet är förstås viktiga att inhämta information ifrån, likaså elevhälsopersonal då 
de ser verksamheten ur ett helhetsperspektiv.  
 

4.3 Studiens avgränsningar 
 
Avgränsningen i studien blir att se hur några utvalda personalgrupper ser på det 
specialpedagogiska uppdraget. Studien har inte omfattat intervjuer på förvaltningsnivå. Inte 
heller specialpedagoger har intervjuats, då dessa möjligen skulle ha färgat studien med sin 
fackkunskap och kanske hade deras kunskap varit likt min egen.   
 
Jag har också valt att inte intervjua vårdnadshavare och elever. Ej heller sociala myndigheter 
eller andra omsorgspersoner runt eleven. Kanske hade det varit intressant att få med även deras 
uppfattningar, men jag valde att hålla mig inom skolorganisationens personalgrupper. Studien 
omfattar alltså personal på lokala skolor. Kanske hade en större studie gett ett mer 
mångfacetterat resultat, men omfånget på studien hade då blivit större än vad tiden medgivit.  
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Malmgren Hansen (2002) har i sin avhandling, precis som i denna studie, fokuserat på den 
praktik som råder och inte på styrdokumenten för verksamheten. 
 
                 Det som varit intressant har varit hur och vad som skapats i handlingen mellan aktörer  
                 (blivande och färdiga specialpedagoger och skolor) (Malmgren Hansen, 2002, s. 12). 
 
På många sätt är det intressantare att se verkligheten än att jämföra med de styrdokument som 
skrivits som en grund för verksamheten. Då kan man också se de skillnader i uppfattningar som 
eventuellt finns och kanske också belysa de förändringsområden som kan finnas i 
verksamheten.  
 

4.4 Studiens genomförande  
 
Första kontakten med respondenterna togs via mejl där jag beskrev syftet och 
frågeställningarna med min studie och ställde frågan om de kan tänka sig att delta i en intervju 
på 30–40 minuter. Jag valde i första hand att det skulle vara personer med anknytning till 
specialpedagogik samt att det var personer jag kände till. Detta val gjorde jag för att få ökad 
chans att de skulle medverka i min undersökning, och därigenom få en så stor svarsfrekvens 
som möjligt. Jag följde upp med telefonsamtal, där jag närmare beskrev studien och där de 
etiska övervägandena framgick tydligt.  
I studien fanns två intervjuguider (bilaga 2 och 3), en för pedagoger och personer i 
elevhälsoteam och en annan för rektorer. Intervjuguiden för rektorer är i stort sett lik den för 
pedagoger och för elevhälsans personal dessutom kompletterad med några frågor om 
skolledning. Skolledare kan ha ett något annorlunda perspektiv på verksamheten som är viktigt 
att belysa. För att försäkra mig om att intervjuguiden var upplagd på ett tillförlitligt sätt och att 
inspelningen blev av bra kvalitet har jag utfört två stycken pilotintervjuer på personer i min 
bekantskapskrets.  
Pilotstudien syftar till att se om intervjufrågorna fungerar i praktiken som de var tänkta att 
uppfattas och om frågorna var tillräckligt öppet ställda för att generera utförliga beskrivningar 
om intervjupersonens uppfattningar, erfarenheter och kunskap. Pilotstudien var ett bra test som 
ledde till att vissa frågor omformulerades samt att en del frågor ströks och en del frågor kom till 
efter denna pilotstudie. Det blev också ett bra mått på tidsåtgången för intervjuerna.  
Det är intressant för de som deltar att veta tidsåtgången när de ska ta ställning till om de ska 
delta eller inte.  
När jag genomfört pilotstudien bokades tid för intervjuerna. Informanterna fick själva välja tid 
och plats för intervjun och det var viktigt att vi hittade en lugn och avskild miljö. Intervjuerna 
tog ca 30–40 minuter vardera.  
Respondenterna fick svara på frågor utifrån intervjuguiden och mitt intresse var att få ta del av 
deras erfarenheter och upplevelser om specialpedagogens yrkesroll. Ofrånkomligt blev att vi 
under samtalen också berörde speciallärarens roll i relation till specialpedagogen. Den 
kvalitativa forskningsintervjun är lämplig för kvalitativa studier likt denna.  
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Utifrån mina egna erfarenheter, värderingar och intressen ville jag ta del av nyanser och 
personliga synpunkter. Mina erfarenheter kan påverka min tolkning av resultatet. Detta kan 
naturligtvis vara både bra och dåligt, men det är ändå viktigt att jag har någon kunskap om 
forskningsfältet i fråga. Intervjuerna har genomförts i lugn miljö utan tidspress. Transkribering, 
bearbetning och en första analys av intervjumaterialet har genomförts kort efter intervjun. Detta 
för att säkerställa att få ner det i text medan jag hade intervjun i färskt minne. Efter 
transkribering analyserades utskrifterna utifrån likheter och olikheter i uppfattningar och 
perspektiv. Därefter gjordes en slutlig kategorisering efter perspektiv, se vidare under avsnitt 
5.2 Resultatanalys 
         

4.5 Analysmetod 
 
Fejes och Thornberg (2015) ger i sin bok kvalitativ analys exempel på en analysmetod som 
passar en fenomenografisk forskningsansats. Den består av flera steg som jag till stora delar 
följt under mitt analysarbete. Som ett första steg måste forskare bekanta sig med sitt material så 
man ser vad respondenterna vill säga med sina svar. Efter några genomläsningar ser forskaren 
svar som återkommer och kan då börja dela in materialet i olika kategorier. Till slut när 
materialet är uppdelat så långt det går och forskaren ej ser ytterligare kategorier har man 
kommit till det som Fejes och Thornberg (2015) benämner ett utfallsrum. I kapitel fem 
återfinns de kategorier som jag till slut beslutat att använda mig av och som utgör 
utfallsrummet. Sherp och Sherp (2007) använder sig också av kategoriseringar som 
analysmetod för att hitta mönster vad gäller likheter och skillnader i sin studie. 
 

4.6 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2017) anger fyra forskningsetiska riktlinjer. För det första är det viktigt att de 
som väljer att delta förstår hela syftet med studien samt av vilken anledning de deltar. Det 
måste de få en klar uppfattning om. Det är inte acceptabelt att delta i en studie om man inte 
förstår syftet. Ett tydligt samtycke måste man också inhämta från deltagarna vilket är den 
största anledningen till överenskommelsen, att man får en bekräftelse och att man som 
informant kan läsa i lugn och ro innan man väljer om man ska delta eller inte.  
Det måste också finnas en frivillighet som gör att man kan lämna studien om man så önskar 
och får ej vara förenat med någon form av påtryckningar från forskarens sida. Jag har följt 
dessa regler inför arbetet med min studie. Beroendeställning mellan informanter och forskare 
ska undvikas och detta har tillämpats i studien. 
 
Eftersom jag hanterat en hel del datamaterial som till exempel ljudfiler och anteckningar av 
intervjuer, så är det viktigt att dessa hanteras och förvaras på ett etiskt tillfredsställande sätt. 
Valet av plats att förvara datamaterialet under tiden jag skriver examensarbetet är på en plats 
som endast jag själv har tillgång till. Jag har valt att sprida mina intervjuer till flera skolor för 
att undvika att informanterna har kännedom om varandra. Det minskar risken att min studie 
diskuteras utanför sitt rätta sammanhang.  
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Efter att studien är slutförd och mitt examensarbete är godkänt kommer datamaterialet att 
förstöras. Naturligtvis är alla deltagare helt anonyma i det färdiga examensarbetet och alla 
namn på både personer och skolor är fingerade. Etiska problem kan också uppstå i samband 
med intervjun. Intervjuaren kan bli för engagerad i intervjun så att det orsakar en påverkan på 
informanternas sätt att svara. Det är en risk med alla intervjuer och samtal. Det kan naturligtvis 
också vara en tillgång. Det är viktigt att man som intervjuare låter tankeprocessen få ske ostörd 
när man intervjuar. Pilotintervjuerna var till stor nytta där. Då såg jag hur jag själv agerade 
under intervjun och den medvetenheten kunde sedan följa med till det riktiga intervjutillfället.  
 
Även vid transkriberingen kan påverkan ske och det kan vara svårt att korrekt återge ljud, när 
man inte ser personen som pratar. Det är viktigt att låta transkriberingen ta tid och att det är 
lugnt runt omkring. Ett sätt att få ner tempot var att jag antecknade under tiden, något jag också 
förklarade för informanterna. Även ickeverbal kommunikation som sedan riskerar att försvinna 
i ljudfilen är betydelsefull. Det finns en risk att en tyst paus tolkas vid transkriberingen på ett 
sätt som inte informanten avsett. Detta är några exempel på svårigheter som är svåra att komma 
runt i kvalitativa intervjustudier, men man måste som forskare vara medveten om både fördelar 
och nackdelar med respektive metod. 
 

4.7 Tillförlitlighet och giltighet 
 
I en så här begränsad studie som jag har utfört med endast nio informanter är det naturligtvis 
svårt att dra några slutsatser som kan anses generaliserbara på en större grupp än de jag 
intervjuat. Däremot kan man hävda att metoden som använts är lämplig för att undersöka det 
jag har fokuserat på i studien. På så vis är den också tillförlitlig enligt Kvale och Brinkman 
(2014). Jag är intresserad av de uppfattningar som mina informanter bidrar med och de ger mig 
den kunskap jag är intresserad av om det specialpedagogiska uppdraget.  
 
Forskare som till exempel Fejes och Thornberg (2015) använder andra begrepp istället för 
validitet och reliabilitet som är vanliga begrepp i kvantitativ forskning. De använder istället 
begreppet kvalitet som ett slags samlingsnamn för olika kvalitetsbegrepp. Kvalitet skulle då 
kunna innefatta att studien är gjord både med noggrannhet och systematik, samt att den är 
välskriven och väl empiriskt förankrad.  
 
Har studien hög kvalitet får det läsaren att reagera eftersom studien berör läsaren enlig samma 
författare Fejes och Thornberg (2015) Kvalitet kan anses som ett högst subjektivt mått då det 
också används i andra sammanhang och det kan göra ordet svårdefinierat. Det man med 
säkerhet kan säga är att studien är svår att generalisera på en större personalgrupp inom skolan 
trots att den är noggrant utförd, eftersom den är gjord på ett fåtal personer. De svar som 
framkommer kan ändå vara av intresse då de speglar verkligheten för de som intervjuats.  
Andra liknande studier skulle kunna bekräfta de resultat som framkommit eller möjligen 
motsäga dem.  
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Sherp och Sherp (2007) tar upp hur tillförlitlighet påverkas av kännedom om den kultur man 
ska genomföra sin undersökning i och säger. 
 
                 Att känna till skolkulturen i allmänhet och att känna till den kultur som är skolspecifik,  
                 underlättar arbetet, så länge som man utgår ifrån att man inte förstår  
                 (Sherp & Sherp, 2007, s. 117). 
                  
Författarna Sherp och Sherp (2007) resonerar också om teorier som är snarlika behavioristiska 
tankesätt där det är viktigt att alla respondenter får exakt samma frågor, och de menar att just 
tänket med exempelvis stimuli och respons passar dåligt in i den kvalitativa forskningsvärlden. 
 
                 Vi har försökt finna vägar för hur vi ska kunna jämföra svaren. Vi har försökt finna  
                 vägar för hur vi ska kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för att intervjuare  
                 och intervjupersoner ska få en gemensam förståelse av vad vi vill förstå  
                 (Sherp & Sherp, 2007, s. 117). 
                  
I kvalitativa undersökningar ser man och sätter värde på just det unika i varje intervju, istället 
för att undersöka hur många som tycker si eller så. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) 
menar att begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och att man både kan styrka och 
konfirmera resultatet fungerar bra i kvalitativa studier. 
 
Det kan finnas en risk för kritik just vad gäller det låga antalet informanter om man vill göra 
studien generaliserbar. Intervjuer är heller inte lika anonyma för den som genomför studien och 
det kan finnas en risk att vissa frågor kan vara känsliga och kännas besvärande. För att råda bot 
på problemet med att vara konfidentiell om man uppfattar det som ett problem, kan en 
möjlighet vara att låta någon annan bearbeta den data som kommer in. För att nå flera 
informanter och nå en högre grad av anonymitet hade man istället kunnat använda sig av en 
enkätundersökning, vilket gett mer stereotypa svar och mindre av informanternas personliga 
uppfattningar. 
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5. Resultat  

Resultatavsnittet redovisar först intervjuerna uppdelade efter yrkeskategorier, avsnitt 5.1. Nio 
intervjuer redovisas, varav fem lärare, två rektorer en skolsköterska och en kurator. Alla namn 
är fingerade för att garantera anonymiteten. Nästa avsnitt, 5.2 är den egentliga resultatanalysen, 
som innehåller utfallsrummet, där resultatet delas upp i de tre slutliga kategorierna och där 
forskningsfrågorna besvaras.  
 

5.1 Resultatredovisning 
 
Det här kapitlet kommer att redovisa det resultat som framkommit i mina intervjuer.  
 
I den fenomenografiska ansatsen försöker man hitta uppfattningar det som är det gemensamma 
och det som skiljer uppfattningarna åt. Resultatet är strukturerat i två delar. Först redovisas 
intervjuerna i den ordning frågorna är ställda i intervjuerna. Intervjuerna är skrivna i löpande 
text. Frågorna är ställda enligt ett ”vad och ett hur” och ur dessa kommer informanternas olika 
uppfattningar fram.  
 
Resultatanalysen är indelad efter de kategorier som framkommit av informanternas svar. Det 
kallas utfallsrum enligt den fenomenografiska analysmodell som redovisas under avsnittet 
analys. Jag har intervjuat skolledare, elevhälsopersonal och lärare och redovisar intervjuerna i 
den ordningen. 
 
 
Skolledare 
 
Intervju med Beatrice, Rektor 
 
Beatrice som arbetar som rektor har varit rektor i två år och biträdande rektor i ett år. Före 
skoledaruppdragen har hon arbetat som yrkeslärare i sju år på olika skolor och idag arbetar hon 
som rektor på en gymnasieskola. Beatrice säger sig ha lite dålig kunskap om det 
specialpedagogiska uppdraget då hon i dagsläget inte har någon specialpedagog anställd på 
skolan, men menar att en del av uppdraget bör handla om tekniska hjälpmedel som används vid 
stödinsatser. Rent generellt handlar det om att ta vid där pedagogernas uppdrag slutar, men 
också att handleda pedagoger och ansvara för att kartlägga och samla in information från 
avlämnande skolor. Beatrice ser specialpedagogen också som ett stöd för rektor i olika samtal 
bland annat med vårdnadshavare. Beatrice säger också att det beror en del på vad 
specialpedagogen själv tar för sig när det gäller arbetsuppgifter.  
 
Beatrice framhåller det otydliga i yrkesrollen och säger att ”Jag ska ärligt säga att den ej varit 
glasklar eller tydlig och det finns ingen exakt beskrivning, kanske skulle man kunna göra den 
gemensamt med specialpedagogen. Förväntningarna på specialpedagogen beror på 
kompetensen, men kartläggningar och åtgärdsprogram är viktiga och att vara ett stöd till 
lärarpersonal och arbetslag. Viktiga specialpedagogiska uppdrag är enligt Beatrice att inte tappa 
elever genom att upptäcka svårigheter och behov.  
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De som inget säger är svårast att upptäcka. ”Önskvärt är att man i sin yrkesroll jobbar 
övergripande, men jag vet ju verkligheten och kan hamna på de individuella fallen och enskilda 
uppdragen”. Det behövs inläst material, exempelvis Google Clasroom, teknisk support, men 
hur bra är det egentligen, tillägger Beatrice. ”Är det de bästa lösningarna för eleven? Är kanske 
bok och penna bättre.” Framledes vill Beatrice se uppdraget som ett vägledande uppdrag, att 
arbeta med olika undervisningssituationer. Beatrice ser inga direkta ramar för uppdraget.  
 
Det problematiska i uppdraget är att det kan vara svårt att skilja på uppdrag och yrkesroll. 
Beatrice menar att frågor som inte ska belasta specialpedagogen ändå hamnar där och hon 
nämner språksvårigheter och modersmålsundervisning som exempel. Beatrice ser 
specialpedagogen som en expert, men menar också att det är svårt att veta exakt vad 
expertkompetensen rent konkret innebär. Sammantaget ser Beatrice specialpedagogen som en 
resurs som veckovis kan förmedla kompetens till rektor och undervisande lärare. Beatrice säger 
till sist: ”Jag tror att läraren behöver mer kunskap för att undervisa och skapa trygghet för alla 
att man gör rätt”. 
 
 
Intervju med Anders, Rektor 
 
Anders har arbetat som rektor i sju år och beskriver det specialpedagogiska uppdraget som 
något som är svårt att beskriva. Det är ett övergripande uppdrag som går utanför det vanliga 
läraruppdraget och det innehåller en fördjupad kunskap också utanför klassrummet, ett slags 
metaperspektiv. Själva yrkesrollen beskrivs som något odefinierbart, men ett bra stöd för rektor 
och att finnas som en koppling mellan lärare och elev. Den skolutvecklande rollen anser 
Anders vara viktig och att arbeta övergripande, men Anders erfarenhet är att arbetet blir 
åtgärdande i stället.  
 
Anders som tidigare arbetat med vuxenutbildning har inga direkta förväntningar på 
specialpedagogen utan ser först nu att det dyker upp frågor och specialpedagogen gör många 
olika saker på skolan. Anders menar att specialpedagogen har större kunskap om yrkesrollen än 
vad rektor har. I dagsläget ser Anders specialpedagogen som den som ska driva 
skolutvecklingsfrågor tillsammans med andra på ett övergripande plan.  
 
Det är ett arbete som tar tid och det är viktigt att sikta högt. I framtiden ser Anders 
specialpedagogen som en skolledare, kanske en biträdande rektor. Ramarna för arbetet har 
Anders svårt att definiera och säger att han inte ser vad som idag begränsar uppdraget, det kan 
finnas skrivningar i styrdokument, men Anders är tydlig med att han inte tror på att 
specialpedagogen ska undervisa, men möjligen leda arbetet med hur undervisning bedrivs.  
 
Det som är problem idag med uppdraget menar Anders är att det inte finns någon tydlig 
arbetsbeskrivning och han anser att styrdokumenten är otydliga och det gör att det kan uppstå 
problem när förväntningar kommer från olika håll. Sammanfattningsvis vill Anders se 
specialpedagogen som ”lite mer”. Elevens röst är viktig att få fram och att se saker ur elevens 
perspektiv är viktigt enligt Anders. Det är viktigt att specialpedagogen har mandat att ta egna 
beslut och hålla i interna och externa kontakter på skolan. 
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Elevhälsopersonal 
 
Intervju med Kristina, Kurator 
 
Totalt har Kristina arbetat som kurator i 32 år på en grundskola på högstadiet tillsammans med 
sjuksköterska och speciallärare, jobbat med annat i tio år och sedan 17 år tillbaka på gymnasiet 
Sedan tio år arbete i EHT på gymnasiet, ett förebyggande arbete i EHT ”men lärarna förstår 
inte detta än idag”. Sedan 2005 arbetar Kristina på ett teoretiskt gymnasium med 3000 - 4000 
elever.  
 
Kristina arbetar tillsammans med specialpedagogen med ett förebyggande arbete ute i 
klassrummet. Kristina ser specialpedagoguppdraget som likt kuratorns uppdrag vara ett 
övergripande uppdrag. Medan specialläraren undervisar i exempelvis matte och svenska har 
specialpedagogen mer kontakt med föräldrar och jobbar med lärmiljön. Specialpedagogen 
arbetar också med hur vi pratar med varandra och hur alla ska bli delaktiga.  
”Där får specialpedagogen vara lite drivande”, ”Kan bli ett problem att pedagoger ifrågasätter 
detta, att specialpedagogen är drivande”.  
 
På frågan om vad ett specialpedagogiskt uppdrag är säger Kristina att det handlar om att reda ut 
problematik för elev och föräldrar. ”Där är specialpedagogen viktig”, speciellt i ett startskede 
där föräldrar är oroade och trötta på att dra allting, alla problem och svårigheter genom hela 
grundskolan. Kristina menar att föräldrar är mer öppna för specialpedagogen som inte är 
betygsättande. En annan uppgift är kartläggning bakåt i tiden. Man måste lära av historien, 
menar Kristina, för att bygga framåt. En av uppgifterna är också att jobba med tekniska 
hjälpmedel. Förväntningarna på specialpedagogen är att arbeta med elevgemensamma problem 
med mig som kurator, att kunna genomföra gemensamma tester. Det som betyder mest för 
kuratorn är att specialpedagogen och kuratorn kan hålla isär sina uppdrag så att man inte kliver 
in i varandras roller, men naturligtvis ska man kunna samarbeta.  
 
Skillnaden mellan den vanliga pedagogen, specialläraren och specialpedagogen beskriver 
Kristina som att specialläraren undervisar i till exempel matematik och svenska för elever med 
särskilda behov medan den undervisande pedagogen undervisar i klass och specialpedagogen 
inte direkt arbetar med undervisning utan mer på ett övergripande plan. Ramarna för 
specialpedagogen beskriver Kristina som vitt och brett, och uppdraget växer med allt fler som 
har svårigheter i skolan, många nyanlända som behöver hjälp.  
 
Det som är viktigt att lyfta är att arbeta med lärmiljö som specialpedagogen arbetar med och att 
eleven kan få kuratorstöd om så krävs. Det som är specifikt med uppdraget är inlärningsmiljö 
och kartläggning. Använda sig av föräldrakontakter eftersom föräldrarna är proffs på sina barn. 
Bra om man tar del av tidigare erfarenheter så man slipper börja om. ”Det är en nackdel med att 
starta med ett vitt papper”, ”Ta med det som funkar, fortsätta i de bra spåren och se var skon 
klämmer, se var bristerna finns. 16-åringar är ej så talförda”. Allt är ju till sist en fråga om 
pengar, avslutar Kristina. 
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Intervju med Marit, skolsköterska 
 
Marit har arbetat som skolsköterska sedan början av läsåret 2017. Hade ingen tidigare 
erfarenhet av att jobba i elevhälsoteam. ”Visste inte vad EHT var innan första mötet, det var 
ingen som efterfrågade en sådan kompetens vid anställningen”. Marit trodde att det var SYV 
och kuratorer som jobbade med elevhälsoteamet, inte att rektor och skolsköterska skulle vara 
med. Marit har erfarenhet av specialpedagog genom sina barn som haft problem i skolan och 
fick då kontakt med kurator för stöd. Däremot inte kontakt med specialpedagog i det fallet.  
 
Specialpedagog kopplades däremot in då ett annat av barnen fick problem med skolarbetet. 
Marit har ingen direkt erfarenhet att arbeta tillsammans med specialpedagog. Hon ser det 
specialpedagogiska uppdraget som det samma som det hon berättat om sina egna barn och 
erfarenheter kopplade till dem. Yrkesrollen för specialpedagogen beskriver Marit som att kunna 
fånga upp ”tysta” elever, viktigt att vara med ute i klass för att kunna observera och se sådant 
som läraren kanske missar. ”Det är viktigt att lärare och specialpedagog samarbetar.  
”Specialpedagogen kan göra egna insatser eller slussa vidare om någon annan är bättre 
lämpad”. Marit har inte som nyanställd så stora förväntningar men säger, ”Det kan vara att en 
elev säger att den har dyslexi, då kan jag slussa vidare till en specialpedagog”. Det som skulle 
betyda mest är att kunna lämna vidare om det skulle dyka upp ett problem som 
specialpedagogen är mer lämpad för. Skillnaden mellan pedagog och specialpedagog ser Marit 
som att pedagogen är ungefär som en dagisfröken, medan specialpedagogen har mer kunskap 
om funktionshinder och har mer utbildning i hur man lär ut. Specialläraren jobbar mer med 
eleven som har funktionshinder.  
 
Det måste finnas ramar för uppdraget enligt Marit, men det är viktigt att arbeta med de problem 
som dyker upp, och naturligtvis ingår det här med tester och utredningar att göra. ”Men 
någonstans måste det finnas en gräns och riktlinjer för jobbet, exakt var den går veta jag inte”. 
Frågor som är viktiga att ta upp med specialpedagogen handlar enligt Marit om speciella behov 
som en elev kan behöva få tillgodosedda. Det som är specifikt beskriver Marit som att ”Hjälpa 
elever med behov, med diagnoser, kanske även mobbing, som kan bero på hemförhållanden 
och annat”. 
 
Undervisande lärare 
 
Intervju med Gunnar, språklärare 
 
Gunnar har arbetat drygt 20 år, först på högstadiet en kort tid och sedan på två gymnasieskolor. 
Erfarenheten av specialpedagoger är något Gunnar märkt av mest på senare tid då Gunnar nu 
jobbar som mentor på heltid. Då handlar det mycket om överlämningar från grundskolan, 
screening av alla elever. ”Det kan handla om elever som halkar efter, och då brukar det gå 
vägen från lärare till mentor och sedan till specialpedagog och sist till EHT. På min förra skola 
var specialläraren väldigt aktiv med att arbeta i en mindre grupp och han var väldigt erfaren.  
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”Idag jobbar jag med en specialpedagog som också är lite speciallärare, hon jobbar med 
resursgrupper också”. Specialpedagoguppdraget ser Gunnar som lite otydligt innan han tagit del 
av hur det är. En tidigare specialpedagog sysslade mest med utredningar, men hon är inte kvar. 
Efter utredning förmedlades informationen till lärarna och det blev inte bra. Pedagogerna blev 
desperata och ingen elev fick hjälp. ”Det är bättre nu med en speciallärare”. Specialpedagogens 
yrkesroll formulerar Gunnar så här: ”Att lära lärarna och ge tips om undervisningsmetoder. 
Känna till en del om tekniska hjälpmedel, delta i möten, skriva åtgärdsprogram och 
ansökningar om extra tilldelning av ekonomiska resurser”.  
 
”Specialpedagogen måste ha stor kompetens eftersom det finns stora behov”. Gunnar ser det 
som känsligt att specialpedagogen kommer med ”pekpinnar” och att det skapar frustration. Det 
är svårt att vara arbetsledare för pedagogerna och det kräver stor ödmjukhet att hantera hela 
lärarrollens komplexitet med allt vad det innebär att vara lärare. Förväntningarna på 
specialpedagogen är att han eller hon ska vara bollplank när problem uppstår, och att vara 
experten på elevens inlärningsproblem. Det som betyder mest för Gunnar som lärare har varit 
att kunna rådfråga en expert om t ex motivation, koncentration.  
 
Problem kan ofta bottna i familjeproblem, missbruk och liknande. På frågan vad som är 
skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare säger Gunnar: ”Specialpedagogen har 
djupare kunskap om speciella behov till exempel hur man motiverar högpresterande elever”. 
Ramarna för det specialpedagogiska uppdraget ser Gunnar som att det alltid är viktigt att kunna 
avgränsa arbetet, ”så man inte blir uppäten”, specialpedagogen måste vara tydlig med att inte ta 
åt sig sociala problem eller psykiska problem”.  
 
Viktiga frågor att lyfta är att tidigt se misslyckanden i studier, diagnoser, screening, och att 
hantera föräldrar som ringer. Gunnar nämner också Överlämningar som viktigt samt att stötta 
vid utvecklingssamtal. Gunnar säger att det som är specifikt utöver det som redan sagts är att 
specialpedagogen ska tillföra ”lite mer” än vad Gunnar själv kan bidra med.  
 
 
Det är ett jättebrett uppdrag, allt från elever med sociala fobier, tekniska hjälpmedel. ”Det är 
många elever nu med särskilda behov och det vore önskvärt med fler specialpedagoger i 
verksamheten, helst både speciallärare och specialpedagoger”. 
 
Intervju med Krister, Yrkeslärare 

Krister säger att han jobbat som yrkeslärare ett år men han har erfarenheter längre från skolan. 
”Praktikanter prackades på oss när jag var egen företagare” ”En 6 -7 stycken”. Erfarenheter av 
att jobba tillsammans med specialpedagog är begränsad. Krister säger att ”Du är den första, 
men man har fått hjälpas åt med olika delar av kakan”. Det specialpedagogiska uppdraget ser 
Krister som någon som fördjupar sig i en elev och se att praktiska kunskaper kan vara 
värdefulla. Det finns också kunskap i att använda tekniska hjälpmedel. ”Specialpedagogen vet 
behovet, och kan informera om läs- och skrivproblem”.  
 
Krister tänker sig att specialpedagogen mer kan komma ”eleven under skinnet” när eleven inte 
vill berätta för sin lärare. Yrkesrollen för specialpedagogen är väl lite samma sak enligt Krister 
som själva uppdraget, men kanske också att ha en dialog med andra lärare och dessutom hålla 
kontakt med skolledare och föräldrar att vara delaktig i ett nätverk runt eleven.  
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Krister förväntar sig att Specialpedagogen är någon man kan vända sig till vid problem om man 
känner oro för en elev, lite att lämna över bekymmer som lärare inte kan lösa själv. Det som har 
störst betydelse enligt Krister är att Specialpedagogen kan användas för ”att luckra upp 
bekymmer, men det är också viktigt att specialpedagogen kan ge feedback tillbaka till läraren”.  
 
Specialpedagogen kan inta en annan roll mot eleven, kanske en mjukare roll än läraren som 
också måste driva sin undervisning. Det kan vara så att problemen inte alls är vad lärare trodde 
från början, om någon annan får nysta i det. Krister menar att den viktigaste skillnaden mellan 
en specialpedagog, pedagog och speciallärare är att specialpedagogen mer kan fördjupa sig i ett 
problem, att jobba mer övergripande på skolan, kan mer av sitt ämne än en vanlig pedagog eller 
lärare. En lärare måste också hålla, kanske 14 kurser i huvudet, och kan inte bli så smal på ett 
område. ”Specialläraren är väl mer inne på att undervisa i matematik eller svenska?” Vilka 
ramar man kan sätta på det specialpedagogiska uppdraget ser Krister så här: ”Jag ser inte att du 
har några ramar, det är hela tiden en kedja som byggs på.” ”Det specialpedagogiska uppdraget 
är inte en speciell grej utan något som hela tiden byggs på”.  
 
Det är viktigt att lyfta frågor om allmäntillståndet på eleverna med specialpedagogen, ”hur 
eleverna mår, eventuella problem hemifrån som de tar med sig till skolan. ”Det kan vara så att 
eleven plötsligt ramlar ner”. ”Då är det viktigt att specialpedagogen kan vara med och det är 
viktigt att ha en bra kommunikation med specialpedagogen.” Krister anser att det som är 
specifikt med uppdraget som specialpedagog är att se helheten.” ”Alla ska må bra.” ”Du som 
specialpedagog klarar att få fram det mesta om eleven och det är nog viktigt att inte ge sig 
menar Krister. 
 
Intervju med Martin, yrkeslärare 
 
Martin har jobbat som yrkeslärare i ett år och är inne på sitt andra läsår. Tidigare var han egen 
företagare och han har då varit handledare för elever i åtta år. Erfarenheten av specialpedagoger 
är bara från sina egna barns skola. Det specialpedagogiska uppdraget beskriver han så här: 
”Specialpedagogen skarvar i där vanliga lärare går bet, eller där resurserna tar slut och man inte 
kommer längre. Den specialpedagogiska yrkesrollen beskriver han som ”att ge information om 
elever till undervisande lärare, vara med på elevkonferenser, kanske vara med på lektioner och 
ta reda på lite bakgrund om elever från tidigare skola.  
 
Martin förväntar sig att specialpedagogen ska ”ge den hjälp han behöver om enskilda elever” 
helst praktisk hjälp som ”hands on” som är till nytta för undervisningen. Skillnaden mellan 
specialpedagog, speciallärare och pedagog är enligt Martin först grundläggande lämplighet hos 
alla och att pedagog och specialpedagog ska vara lämpade och kunniga i ämnet. ”De ska sitta 
på fina metoder”. Speciallärare har Martin aldrig hört talas om. Martin ser inga direkta ramar 
för det specialpedagogiska uppdraget.  
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”Jag kan inte se några ramar, kanske borde finnas något underlag som reglerar det, många i 
kollegiet vill nog se vad specialpedagogens uppdrag är”. Martin anser att det är viktigt att 
diskutera frågor med specialpedagogen. ”Det kan gälla privata frågor om eleven, lite otydligt 
var gränsen går, men frågor man inte kan lösa som lärare”. Det som är specifikt med uppdraget 
beskriver Martin som ”att vara en länk mellan lärare och specialpedagog där läraren är mentor 
för flera elever, men specialpedagogen kan ta sig an en enskild elev på ett annat sätt. Det är 
viktigt att hjälpas åt att skapa trygghet för eleven”. 
 
Intervju med Lisa, språklärare 

Lisa har arbetat som lärare i 20 år och de senaste tio åren tillsammans med speciallärare och 
specialpedagog. Idag känns det som ett naturligt samarbete. ”Vi har ingen speciell 
handlingsplan men det erbjuds tekniska hjälpmedel och vi arbetar nära varandra så det mesta 
sker naturligt” ” En del spontana uppföljningar som kanske inte helt gagnar eleven, det finns 
både för- och nackdelar att jobba så”.  
 
Det specialpedagogiska uppdraget känns för Lisa som något diffust: ”Uppdraget känner jag mig 
osäker på, kanske att leda det specialpedagogiska arbetet på skolan, att svara upp mot behov 
mer handgripligt”. ”Min erfarenhet är att det ofta blir så att specialpedagogen även gör 
speciallärarens arbete, då det ofta är antingen eller på skolan”. ”Specialpedagogen på skolan 
gör allt och han gör fel”. ”Drömmen vore att ha både en specialpedagog och en speciallärare, 
men lite mer tungrott med två personer och kanske blir det rörigt med två, enklare med en” Lisa 
tycker att den specialpedagogiska yrkesrollen går i själva uppdraget, men beskriver det så här: 
”Det handlar väl om att hjälpa eleven att lyckas?” ”Att vara ett stöd för personalen.”  
 
Förväntningarna handlar om att hjälpa till där det behövs. ”Vara stöd till lärare när det inte 
fungerar för en elev i undervisningen”. ”För Lisa är den största betydelsen att vara handledare, 
både för lärare och elever. ”Viktigt att specialpedagogen kan handleda och informera om till 
exempel tekniska hjälpmedel och hjälpa till med läsning.  
 
Delta i undervisning och kunna jobba både djupt och brett “Skillnaden mellan specialpedagog 
och speciallärare och vanlig lärare är främst att kunna skilja agnarna från vetet, som Lisa 
uttrycker det. ”Är eleven lat och ovillig eller spelar läsokunnig bara för att den är på ett 
yrkesgymnasium?” ”Det kan ju vara svårt för en lärare att avgöra skillnaden”.  
 
På frågan om ramarna för uppdraget svarar Lisa ”Specialpedagogen ska väl inte vara med på 
lektionerna inte vara ordningspolis. Det är viktigt att inte slösa på resursen”. Frågor att lyfta 
med specialpedagogen beskriver Lisa som mer elevspecifika: ”Varför är eleven så tyst, det kan 
vara svårt för en lärare att veta hur mycket press man kan sätta på en elev, törs man tvinga fram 
något”. Det som är specifikt med uppdraget menar Lisa är något som är ganska likt ett 
specialläraruppdrag. ”Att vara en spetskompetens på skolan”. 
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Intervju med Karolina, yrkeslärare 
 
Karolina har arbetat på byggprogrammet som målarlärare sedan 2012, men har under tiden läst 
till lärare och blev klar med utbildningen under våren 2017. Före det har hon arbetat som 
målare i fem år och träffat elever på praktik under den tiden också. Under hela tiden beskriver 
Karolina att hon haft ett bra och nära samarbete med specialpedagogen. ”Specialpedagogen kan 
rycka in när man behöver stöttning i det pedagogiska arbetet”. Karolina tycker också att det är 
intressant att ha kontakt med specialpedagogen. ”Det är ofta man lär sig nya saker och kan hitta 
lösningar tillsammans, ofta brukar det vara avgörande för hur man löser problem”. ”Allt hänger 
samman”.  
 
Det specialpedagogiska uppdraget beskrivs som att vara en hjälp:” Hjälpa elever och lärare när 
bekymmer uppstår, det kan vara dyslexi eller andra problem. ”Yrkesroller går i varandra”. 
”Viktigt att kunna ”titta bakom varför det finns inlärningssvårigheter, har det med privatlivet att 
göra, det händer mycket i en tonårings liv”.” Det kan handla om pojk- och flickvänner, HVB-
hem, droger och annat”. Specialpedagogens yrkesroll menar Karolina är nästan samma sak som 
uppdraget. Det går väl i vartannat, men att stötta lärare och elever så att rätt verktyg används, 
både utanför och i klassrummet. Det handlar om tekniska hjälpmedel som talsyntes och 
liknade. Legimus är en sådan sak som specialpedagogen jobbar med.  
 
Handledning till lärare och att fördela uppdragen till andra på skolan, till exempel kuratorn, att 
hitta lösningar helt enkelt”. Karolinas förväntningar är många. ” Lite samma grej som på förra 
frågan, att vara stöd till både lärare och elever när det uppstår problem. Ger man hjälp till lärare 
så får ju eleven också hjälp indirekt”. ”Specialpedagogen ska sköta kommunikationen och det 
är viktigt att specialpedagogen också kommunicerar tillbaka till lärare vad man kommit fram 
till”.  
 
”Mycket av förväntningarna handlar om tydlighet”. Vad som betyder mest tycker Karolina är 
svårt att svara på. ”Det var en knepig fråga, men här på skolan är det nog mest att erbjuda 
tekniska hjälpmedel, och att försöka förstå bakgrunden till problemen samt att kunna 
kommunicera. ”Jag tycker jag haft bra hjälp av specialpedagogen”. Att skilja på alla 
pedagogiska uppdrag är inte helt enkelt: ”Specialpedagogen står för bredden, medan 
speciallärare enbart jobbar i klasser”. Karolina har egen erfarenhet från sina barns skola. ”Det 
är viktigt att jag som lärare jobbar med all kunskap jag har och när den tar slut, ta hjälp av 
specialpedagogen”. Att sätta ramar för uppdraget är en fråga som är svår att besvara. Karolina 
menar att det är svårt att begränsa uppdraget.  
 
”Ärligt talat så är det svårt att sätta gränser när man jobbar med människor”. Det är viktigt att 
vissa frågor diskuteras med specialpedagogen inte minst för att förbereda för ett liv som 
samhällsmedborgare. ”Varje elev ska få en bra skolgång oavsett förutsättningar och det dyker 
hela tiden upp saker som behöver diskuteras”. Det som är specifikt med just en 
specialpedagogroll är enligt Karolina viktig att reflektera över: ” Det tål att tänka på men att var 
expert med extra utbildning är förstås betydelsefullt, att ha fördjupade kunskaper så man inte 
famlar i blindo”. 
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5.2 Resultatanalys 
 
Att hitta kategorier för att göra en meningsfull analys är inget lätt arbete. De perspektiv som 
ska kategoriseras hänger ihop och är svåra att åtskilja. Uppfattningarna från intervjuerna 
fördelas i tre olika kategorier, ett relationellt perspektiv, ett kompensatoriskt och ett 
expertperspektiv. När jag läser datamaterialet ser jag att det finns beröringspunkter med de 
klassiska pedagogiska perspektiv som Nilholm (2016) tar upp och i analysen har ytterligare ett 
perspektiv framkommit som fått rubriken expertperspektiv. Fejes och Thornberg (2015) 
presenterar en analysmodell i flera steg som börjar med att man bekantar sig med materialet 
genom flera genomläsningar där man sedan jämför och grupperar svaren från intervjuerna. Till 
slut har tre kategorier utkristalliserats. Nedan beskrivs vad som ingår i de tre kategorierna som 
utgör analysens utfallsrum. Därefter följer själva analysen uppdelad på kategorier, utifrån de 
intervjusvar som inkommit. Anledningen till att perspektivbegreppet blir så viktigt är att det 
också ger en bild av uppdraget och på alla de olika sätt uppdraget kan tolkas.  
 

5.2.1 Utfallsrum 
 
I min analys har jag bestämt mig för tre olika kategorier utifrån de uppfattningar jag fått fram i 
min intervjustudie. Kategorierna har rubrikerna: Det specialpedagogiska uppdraget ur ett 
relationellt perspektiv, ett kompensatoriskt (kategoriskt) perspektiv och ur ett expertperspektiv. 
Flera av svaren kan gå in under alla kategorier. Som ett exempel kan expertens perspektiv passa 
in både i det relationella och det kompensatoriska (kategoriska) perspektivet. Tillsammans 
besvarar kategorierna alla tre forskningsfrågorna.  

Mina forskningsfrågor är följande: 

          Vilka förväntningar har rektorer, pedagoger och elevhälsa på ett  
          specialpedagogiskt uppdrag? Vilka ramar ser rektorer, pedagoger och elevhälsa  
           för ett specialpedagogiskt uppdrag? Vad är rektors, pedagogers och elevhälsas  
          uppfattning om vad ett specialpedagogiskt uppdrag är? 
           
Den första kategorin handlar om relationer. Det relationella perspektivet rymmer svar som 
pekar på behovet av samarbete och inkludering. Det kan handla om relationer mellan personal 
eller mellan elev och personal. Ansvaret läggs oftast utanför individen.  
 
Den andra kategorin handlar om specialpedagogen som en kompenserande funktion. I det 
kompensatoriska perspektivet, även kallat kategoriskt, har ansvaret vilat på den enskilde 
individen och elevens eventuella diagnoser.  
 
Den tredje kategorin handlar om det specialpedagogiska uppdraget ur ett expertperspektiv. Det 
skulle till exempel kunna innebära kvalificerad rådgivning, ledarskap och en professionell 
samtalspartner. Expertperspektivet blir ett teoritillskott till forskningsfältet förutom Nilholms 
perspektiv. 
 
Slutligen blir dessa tre kategorier det som den fenomenografiska analysmetoden kallar för 
utfallsrum.  
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Det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv  
 
I den här kategorin ingår de som anger något av ett helhetsperspektiv på specialpedagogens 
roll. Det kan vara att man sträcker sig utom själva funktionsnedsättningen och svarar att det till 
exempel finns ett värde i att samverka med hemmet. Flera lärare kopplar specialpedagogen till 
något som också berör andra områden än skolan. Det kan handla om familj, missbruk och annat 
som får effekter i skolan. Begreppet relationellt perspektiv kan enkelt beskrivas enligt Eriksson 
Gustafsson et al. (2016) 
 
              Det relationella perspektivet poängterar och analyserar mötet mellan individen och  
                 omgivningen vad gäller förväntningar, krav, möjligheter, förutsättningar och åtgärder  
                 (Eriksson Gustafsson et al, 2016., s. 6). 
 
Karolina som är yrkeslärare ser tydligt i sin vardag hur viktigt det är att prata om elevens 
helhetssituation och att man måste ta hänsyn till olika förutsättningar. 
 
              Ärligt talat så är det svårt att sätta gränser när man jobbar med människor. Det är viktigt  
                 att vissa frågor diskuteras med specialpedagogen inte minst för att förbereda för ett liv  
                 som samhällsmedborgare. Varje elev ska få en bra skolgång oavsett förutsättningar och  
                 det dyker hela tiden upp saker som behöver diskuteras. 
                  
Martin är inne på liknande tankegångar om faktorer utanför själva undervisningen. Det handlar 
om trygghet och att närma sig den enskilda eleven, något som en undervisande lärare kanske 
inte alltid har tid med. Vikten av att hjälpas år är tydlig för Martin. 
 
                 Att vara en länk mellan lärare och specialpedagog där läraren är mentor för flera elever,  
                 men specialpedagogen kan ta sig an en enskild elev på ett annat sätt. Det är viktigt att  
                 hjälpas åt att skapa trygghet för eleven. 
                  
Lisa uttrycker det som att det är svårt att skilja uppdragen åt, men att det handlar mycket om att kunna 
samarbeta. Lisas uppfattning skulle också kunna vara en anspelning på expertrollen, men de tydligaste 
förväntningarna är att hjälpas åt, inte att lämna ifrån sig.  

 
                 Att vara ett stöd för personalen. Förväntningarna handlar om att hjälpa till där det  
                 behövs.Vara stöd till lärare när det inte fungerar för en elev i undervisningen.  
                 Specialpedagogen gör allt och han gör fel. 
                  
Krister ser att det är viktigt att alla elever når målen och får en bra skolgång. Det är något som 
blir viktigare än att begränsa specialpedagogens uppdrag. 
 
                 Jag ser inte att du har några ramar, det är hela tiden en kedja som byggs på. Det  
                 specialpedagogiska uppdraget är inte en speciell grej utan något som hela tiden  
                 byggs på. 
                  
Beatrice som rektor ser vikten av att samarbetet fungerar, inte minst med den roll hon själv har som 
rektor. Yrkesrollen ser Beatrice som oklar, men viljan att samarbeta finns för att om möjligt göra den 
tydligare. 
 

                 Jag ska ärligt säga att den ej varit glasklar eller tydlig och det finns ingen exakt  
                 beskrivning, kanske skulle man kunna göra den gemensamt med specialpedagogen. 
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Det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt (kategoriskt) perspektiv 
 
Denna kategori är mer inriktat på att specialpedagogen fyller i där den vanliga undervisningen 
inte räcker till. Det innebär att eleven ofta blir bärare av problemet. Den grundläggande idén 
enligt Nilholm (1994) vad gäller det kompensatoriska perspektivet är att kompensera eleverna 
för deras problem. Det skulle kunna betyda att man ser specialpedagogen som den som fyller i 
när den vanliga undervisningen inte längre räcker till.  
Man lägger svårigheterna hos individen eller individens miljö utan att närmare analysera vad 
som skulle kunna vara problemets orsak.  
 
Gustafsson och Hjörne (2015) skriver om friskolan som en frizon för elever i behov av särskilt 
stöd. 
 
                 Många av dagens friskolor är relativt små och flera, 68%, har någon form av  
                 specialpedagogisk profilering och särskilt intressant att så många som 10,7% av  
                 skolorna uppger olika aspekter av specialpedagogik, till exempel särskilt stöd eller en  
                 specifik diagnos, som sin profilering (Göransson & Hjörne, 2015, s. 5). 
                  
Flera av de intervjuade ser frågan om specialpedagogik på det sättet. Martin som yrkeslärare är 
tydlig med att när han själv inte räcker till, ska specialpedagogen hjälpa till. 
 
              Specialpedagogen skarvar i där vanliga lärare går bet, eller där resurserna tar  
                 slut och man inte kommer längre 

 
Karolina uttrycker det lite annorlunda och betonar den egna kunskapen och man får känslan av 
att hon använder alla sina resurser först innan specialpedagogen kopplas in som komplement. 
 
              Det är viktigt att jag som lärare jobbar med all kunskap jag har och när den tar slut,  
                 ta hjälp av specialpedagogen 

 
Lisa resonerar över svårigheten att bedöma elevers förmågor, och om elevens 
funktionsnedsättning är verklig eller påhittad. Tydligt är viljan att kompensera för något som 
saknas. 
 
                 Är eleven lat och ovillig eller spelar läsokunnig bara för att den är på ett  
                 yrkesgymnasium? Det kan ju vara svårt för en lärare att avgöra skillnaden. 
                  

Beatrice ser uppdraget som både övergripande men ser också svårigheten som ofta gör att man 
hamnar mer på den enskilda elevens problematik. 
 
                 Önskvärt är att man i sin yrkesroll jobbar övergripande, men jag vet ju verkligheten och  
                 kan hamna på de individuella fallen och enskilda uppdragen. 
                  
 
 
 
 
 
 



 34 

Det specialpedagogiska uppdraget ur ett expertperspektiv 

Att betraktas som expert är kanske något som förväntas både av specialpedagogen och de 
medaktörer som finns på skolan. Definitionen av expert kan vara olika beroende på vem man 
frågar, men examensordningen har en del att säga om vad specialpedagogen som expert ska 
klara av. Examensordningen säger bland annat att en specialpedagog ska 
 
              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 (SFS 2011:186). 
                  
Handledning är ett begrepp som finns med i det allmänna språkbruket om det 
specialpedagogiska uppdraget, men ytterst få tar upp det i intervjuerna och inte heller 
examensordningen använder det begreppet, där man i stället talar om kvalificerade samtal som 
också kan gå in under begreppet handledning. Klang et al. (2016) visar i sin artikel ett resultat 
med stor variation på hur varje enskild specialpedagogs yrkesroll utvecklades. Olika yrkesroller 
som nämns är skolledare, förändringsagenter, handledare och några till. Blossing (2013) tar upp 
det svåra med uppdraget att som expert utveckla verksamheten. Författaren ser också 
expertrollen som olika samverkande kompetenser och i den rollen finns möjlighet att organisera 
verksamheten på ett bättre sätt. Expertuppdraget är alltså brett och i stor utsträckning beroende 
av den lokala skolan och den miljö och kultur som råder där. I många intervjusvar lyser 
expertuppdraget igenom. En del ser det som positivt medan andra ser det som om någon 
kommer med pekpinnar. Det här perspektivet speglar väl examensordningen som talar om 
specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner.  
 
Skolsköterskan Marit ser specialpedagogen som en expert och kanske är det tydligare för henne 
att se var hennes eget uppdrag slutar och specialpedagogens börjar. 
 
              Det kan vara att en elev säger att den har dyslexi, då kan jag slussa vidare till en  
                 specialpedagog. Det som skulle betyda mest är att kunna lämna vidare om det skulle  
                 dyka upp ett problem som specialpedagogen är mer lämpad för. 
                  
 Här visar skolsköterskan på vikten av att kunna slussa visare och samarbeta emellan flera 
professioner för att hantera ett uppkommit problem. Hjörne och Säljö (2012) visar i sin studie 
om elevhälsoteam att skolsköterskan ser samarbete som att var och en gör sin uppgift, inte så 
mycket att man tillsammans på samma möte pratar ihop sig om eleven. EHT-möten i sig 
kanske inte alltid är effektiva.  
 
Hjörne och Säljö (2012) resonerar om vad som är vanligt förekommande på sådana möten, 
nämligen att ett problem presenteras mer än problematiseras. Detta beror på att deltagarna 
gärna talar inom sin egen diskurs och har svårt att kommunicera med varandra. 
Multiprofessionellt samarbete förefaller inte skapa alternativa idéer eller slutsatser  
(Hjörne & Säljö, 2012).  
 
Ahlefeld Nisser (2014) menar att om skolor i Sverige drar fördel av de två olika 
speciallärarprofessioner som finns, så skulle det säkert vara en mer kreativ och nyskapande 
miljö i skolorna i Sverige. Hur dessa två olika expertroller skulle se ut på samma skola är 
däremot oklart. 
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Språkläraren, Lisa ser fördelarna med de olika yrkesrollerna som specialpedagog och 
speciallärare har och hur man skulle kunna dra nytta av det, men samtidigt att det skulle kunna 
uppstå en rörig situation på skolan om uppdragen ej är klart definierade. 
 
                 Drömmen vore att ha både en specialpedagog och en speciallärare, men lite mer tungrott  
                 med två personer och kanske blir det rörigt med två, enklare med en. 
                  
Ahlefeld Nisser (2014) säger i sin studie att forskning om hur de båda specialpedagogiska 
yrkena samverkar nästan helt saknas. Vi vet alltså väldigt lite hur det fungerar ute i skolans 
praktiska verklighet. 
 
Bladini (2004) tar upp specialpedagogen som expert som handleder och ger råd, vilket är i 
överensstämmelse med hur språklärare Lisa uppfattar uppdraget. Specialpedagogen lär 
pedagogen om undervisningen. 
 
                 Här blev specialpedagogen expert på att leda reflekterande samtal och styra förändring  
                 genom att ställa perspektivutvidgande frågor och genom att söka pedagogernas egna 
                 funderingar och frågor. Fokus i samtalen riktades huvudsakligen mot pedagogen 
                 (Bladini, 2004, s. 160).  

För de lärare som jobbar med det pedagogiska uppdraget är skillnaden mellan uppdragen inte 
lika tydlig. Lisa ser det som en svårighet att skilja de olika pedagogiska uppdragen, 
speciallärare och specialpedagog, åt. Delvis jobbar man på samma domän och expertuppdraget 
blir inte lika utpräglat. Experten behövs för att sålla fram det som är ett problem. 
 
                 Skillnaden mellan specialpedagog och speciallärare och vanlig lärare är främst att kunna  
                 skilja agnarna från vetet. Är eleven lat och ovillig eller spelar läsokunnig bara för att  
                 den är på ett yrkesgymnasium? Det kan ju vara svårt för en lärare att avgöra skillnaden. 
                  
Lisa som jobbar som språklärare ser expertrollen tydligt, men har ändå svårt att se vilken av de båda 
specialpedagogiska yrkesrollerna som ansvarar för vad i verksamheten. Ofta verkar det som om man gör 
varandras jobb, eller kanske är det så att man på respektive skola har anställt den man fått tag på när ett 
specialpedagogiskt behov uppstått.  

                 Min erfarenhet är att det ofta blir så att specialpedagogen även gör speciallärarens arbete, då det 
                 ofta är antingen eller på skolan. Drömmen vore att ha både en specialpedagog och  
                 en speciallärare, men lite mer tungrott med två personer och kanske blir det rörigt med två. 
                  
Beatrice som rektor ser visserligen specialpedagogen som en expert som ska vägleda och ge råd 
till pedagoger, men säger också att själva uppdraget är svårt att definiera och att 
arbetsbeskrivning saknas. 
 
                 Jag ska ärligt säga att den ej varit glasklar eller tydlig och det finns ingen exakt  
                 beskrivning, kanske skulle man kunna göra den gemensamt med specialpedagogen. 
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Gunnar ser en tydlig expert i specialpedagogens funktion. 
 
                Specialpedagogen har djupare kunskap om speciella behov till exempel hur man    
                 motiverar högpresterande elever. Specialpedagogen ska ha lite mer att tillföra än mig  
                 själv. Att lära lärarna och ge tips om undervisningsmetoder. Känna till en del om  
                 tekniska hjälpmedel, delta i möten, skriva åtgärdsprogram och ansökningar om extra  
                 tilldelning av ekonomiska resurser. 
 
Kuratorn Marit har lång erfarenhet av att jobba som kurator och har en tydlig syn på 
expertrollen. 
 
              Där får specialpedagogen vara lite drivande. Kan bli ett problem att pedagoger  
                 ifrågasätter detta, att specialpedagogen är drivande. 
                  
Marit ser också specialpedagogen som en expert som kan ta över ett problem, när hennes egen 
kompetens inte räcker till. 
 
              Specialpedagogen kan göra egna insatser eller slussa vidare om någon annan är bättre  
                 lämpad. Det kan vara att en elev säger att den har dyslexi, då kan jag slussa vidare till en  
                 specialpedagog. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt knyter jag ihop studiens syfte och resultat till en sammanfattande diskussion. 
Studien beskriver vilka uppfattningar som framkommit i intervjuerna och hur de kan tolkas och 
ge svar på studiens syfte och forskningsfrågor och vad som kan vara ett bidrag till 
forskningsfältet. Resultatet visar på tre olika kategorier som beskrivs i nedanstående avsnitt 6.1. 
Metoden diskuteras i avsnitt 6.2 och framtida forskning tas upp i avsnitt 6.3. 
 

6.1 Sammanfattande diskussion 
 
De tre kategorier som framkommit i studiens resultat och som besvarar forskningsfrågorna är 
ett specialpedagogiskt uppdrag ur ett relationellt perspektiv, ett specialpedagogiskt uppdrag ur 
ett kompensatoriskt perspektiv samt specialpedagogen sedd ur ett expertperspektiv. De tre 
forskningsfrågorna besvaras tillsammans under de tre olika kategorierna. Det beror på att 
perspektiven till stora delar hänger samman och är svåra att åtskilja. För att underlätta för 
läsaren redovisas alla forskningsfrågor igen under varje rubrik. Diskussionen förs utifrån syfte 
och frågeställningar, informanternas uppfattningar och de tre kategorier som framkommit i 
analysen. 
 
Det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv 
 
Forskningsfråga: 

• Vad är rektors, pedagogers och elevhälsas uppfattning om vad ett  
specialpedagogiskt uppdrag är? 

 
Ur ett relationellt perspektiv visar min studie på vikten av kommunikation och relation mellan 
alla aktörer runt eleven. Lärare uppfattar att det är viktigt att bygga upp en trygg situation runt 
eleven och skolledare nämnde vikten av specialpedagogen som stöd för personal. Flera av de 
intervjuade betonar vikten av samarbete och diskussion mellan skolans aktörer. 
 
Det specialpedagogiska uppdraget handlar mycket om att leda och fördela ansvaret kring 
eleven som indirekt leder till att man fördelar arbetsuppgifter, vilket nödvändiggör 
kommunikation, som är tydligt i de uppfattningar som framkommer i studien. Författaren 
Aspelin (2013) betonar relationen i faktiska möten. Han kallar det för genuin kommunikation. 
Författaren påtalar med ett exempel att man inte säkert kan veta vad man sagt innan man fått ett 
svar, vilket är ett sätt att visa att motparten synliggörs när man inleder en kommunikation med 
till exempel en elev. 
 
Olika perspektiv på var ansvaret för en elevs behov ska ligga är ett spänningsfält och en 
upplevd känsla av att det skorrar i verksamheten, vilket bekräftas i studien. Specialpedagogen 
är inte chef och enligt gammal hävd så vill inte pedagogen sägas till, allra minst av en annan 
pedagog. Men varför känner sig  då specialpedagogen så behövd?. Kanske ligger svaret i att 
specialpedagogen vill försvara det demokratiska uppdraget med en skola för alla. 
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Kan det vara så att varken specialpedagogen eller specialläraren har fått den nödvändiga tid 
som Bladini (2004) pekar på, när en yrkesetablering ska ske och en ny yrkesroll ska etablera sig 
på en arbetsplats. De båda specialpedagogiska spår, som finns i den svenska skolan, används 
lite olika i praktiken och uppdragen är förvillande lika varandra i många fall. 
 
Gemensamt för både speciallärare och specialpedagoger är att synen på specialpedagogik ofta 
handlar om relationer till elever och lärare, att se till olika elevers behov och att vara en expert 
på skolan. I examensordningen framhålls kvalificerade samtal som ett viktigt uppdrag för 
specialpedagogen och det bekräftas i intervjuerna som viktigt att ha med specialpedagogen i 
samtal. 
 
Bruce et al. (2016) menar att specialpedagogiken ska vara en del av det vanliga pedagogiska 
uppdraget, men specialpedagogiken ska komplettera och utveckla den vanliga pedagogiken och 
tillföra fördjupad reflektion. Synsättet ska enligt författaren vara en skola för alla.  
 
Det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt (kategoriskt) perspektiv 
 
Forskningsfråga: 

• Vad är rektors, pedagogers och elevhälsas uppfattning om vad ett  
specialpedagogiskt uppdrag är? 

 
Enligt det kompensatoriska perspektivet kan kategorisering av elever vara ett enkelt sätt att 
synbart lösa problem man upplever i skolan. De intervjuade visar att man gärna sätter en 
etikett, kategori på elever i behov av stöd. Bruce et al. (2016) menar att kategoriseringen ändå 
inte löser problemet med elevens behov, man vet inte trots utredningar och diagnoser hur man 
ska anpassa undervisningen. 
 
Min tolkning av informanternas svar i studien är att specialpedagogen tar vid där arsenalen tar 
slut för pedagogen, men på ett övergripande sätt och mer indirekt med eleven. 
Specialpedagogen blir då mer en rådgivare till den undervisande läraren. Flera lärare tar upp 
frågan om var ansvaret för problemet ska ligga, på eleven eller på läraren som blir ett tydligt 
exempel på ett kompensatoriskt perspektiv om problemet läggs på eleven. Lärarna i studien 
betonar sin egen begränsade förmåga att hjälpa eleven och någon antyder att eleven är lat. Jag 
delar uppfattning med de intervjuade att problem blir mindre om det fördelas på flera personer, 
men det måste finnas ett nätverk som sluter tätt kring eleven. Då ökar möjligheten att eleven 
ska lyckas i skolan och att eleven inte riskerar att bli ensam bärare av problemet. Lärare, 
mentorer och annan skolpersonal gör det de är bäst på och det som ryms inom deras olika 
yrkesroller.  
 
Specialpedagogik handlar övergripande om att uppmärksamma om eleven är närvarande i 
skolan eller att se till elevens mående. Begreppet att se eleven och uppmärksamma vad eleven 
behöver för att lyckas med sin skolgång blir en av specialpedagogens viktigaste uppgifter. 
Någon av de intervjuade liknar specialpedagogen likt en kedja och att vara en länk i 
verksamheten. Undervisande lärare har naturligtvis störst ansvar för situationen i samband med 
undervisningen och ett socialt ansvar för eleverna finns för alla som jobbar inom skolan, 
inklusive undervisande lärare.  
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Bruce et al. (2016) menar att specialpedagogiken brukar sättas in när den vanliga pedagogiken 
inte räcker till. Det är dock viktigt som lärare att kunna ta emot hjälp när den egna kompetensen 
inte riktigt räcker till och specialpedagogiken kan då bli ett komplement som gör att eleven når 
målet. Malmgren Hansen, (2002) betonar att det krävs skolpersonalens kompetens för att skapa 
förståelse för sådan specialpedagogisk verksamhet.  
 
Det specialpedagogiska uppdraget ur ett expertperspektiv 
 
Forskningsfrågor: 

• Vilka förväntningarna har rektorer, pedagoger och elevhälsa på ett  
specialpedagogiskt uppdrag? 

• Vilka ramar ser rektorer, pedagoger och elevhälsa för ett  
specialpedagogiskt uppdrag? 

 
Det som framkommer i resultatet är att specialpedagogens ses både som en expert och 
rådgivare till annan personal på skolan, medan andra mer ser specialpedagogen som den som 
ska lappa och laga när den ordinarie undervisningen inte räcker till. Förväntningarna är många 
och breda och ramarna är få.  
 
En del rektorer ser specialpedagogen som rektors högra hand och några menar att 
specialpedagogen också har det övergripande ansvaret och är en sammanhållande länk i det 
professionella samtalet, för att bygga upp och bibehålla relationen mellan skolan, eleven 
hemmet, och andra verksamheter. Skolsköterskan ser sitt eget uppdrag som begränsat och 
lämnar gärna vidare uppdrag till specialpedagogen som en slags expert. För andra informanter 
saknar det specialpedagogiska uppdraget ramar. Skolledningen ansåg att specialpedagogen är 
viktig i möten på skolan både mellan skolans personal men även i möten med verksamheter 
utanför skolan.  
 
Ledarrollen är en del av den expertroll som finns inbyggd i uppdraget och som flera av de 
intervjuade bekräftade på lite olika sätt. Enligt Blossing (2013) så har både skolledare, 
specialpedagoger, som ibland kallas förändringsagenter ett gemensamt problem. Alla tre 
funktionerna jobbar med skolutveckling, men ofta tar tiden slut och utvecklingen uteblir.  
 
Kanske är lösningen att ha ett mer övergripande specialpedagogiskt perspektiv och samarbeta 
bättre mellan funktionerna. Min slutsats är att specialpedagogeni praktiken kan ha ett 
helhetsperspektiv och slippa lappa och laga där andra brister. Specialpedagogens uppdrag är att 
både förebygga och åtgärda och ofta handlar det om båda delarna. Specialpedagogen får fylla i 
där andras ansvar brister, eller där helt enkelt andras kompetens inte räcker till.  
 
Så kallade specialpedagogiska behov kanske inte alltid ska åtgärdas, av och med, en 
specialpedagogisk insats. De båda begreppen specialpedagogiska behov och specialpedagogiskt 
uppdrag är mer komplexa än så vilket både studie och litteratur styrker. Därför kan inte alltid 
en enkel fråga besvaras med ett lika enkelt svar. Frågan är oftast mer komplicerad och kräver 
ett längre svar än den undervisande läraren har tänkt sig och om man vänder sig till elev och 
vårdnadshavare kan uppbyggda förväntningar, kräva ett snabbare och mer lättförståeligt svar 
trots att problemet kan vara en del av ett större problem.  
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Svaret på frågan som ställs kan bli en del av lösningen genom att det ger en bekräftelse på att 
problemet är känt och under hantering. Kommunikation och samarbete är centralt inom 
specialpedagogik, där förståelsen av begrepp blir central till exempel special och vad det står 
för. Bredden i det specialpedagogiska uppdraget bidrar med en känsla av ett otydligt uppdrag, 
inte minst med det faktum att Sverige har två specialpedagogiska spår, specialläraren och 
specialpedagogen. Det specialpedagogiska uppdraget innehåller en reflekterande och kritisk 
syn på den pedagogiska verksamheten och specialpedagogen upprätthåller ett demokratiskt 
uppdrag i och med att alla elever inkluderas. De olika perspektiven som finns på skolan ska 
samsas vilket i sig kan ge en otydlighet 
 

6.2 Metoddiskussion 
 

Jag har valt en kvalitativ undersökning med intervjun som metod och en fenomengrafisk 
forskningsansats, för att finna svar på mina frågeställningar. Det hade varit möjligt att även 
undersöka frågorna kvantitativt och på så sätt kunnat nå ett större antal informanter. Det hade 
kanske gett en större säkerhet i resultatet och möjlighet att göra resultatet generaliserbart på en 
större population, men då varit mer styrd i mina intervjufrågor. Kanske hade jag då fått mer 
slentrianmässiga svar på mina frågor då de med största sannolikhet hade varit frågor av typen 
med alternativa svar, kanske med etst komplement av någon eller några helt öppna frågor.  
Etiska aspekter i mitt resultat är att jag nu nådde nio personer, men fick istället möjlighet till ett 
djupare samtal med mina informanter och menar att jag på så sätt fått en djupare förståelse för 
hur andra ser på mitt uppdrag som specialpedagog.  
 
Det är fullt möjligt att gå vidare och göra en liknande studie, men kanske istället med 
fokusgrupper och gruppintervjuer för att om möjligt bekräfta eller motsäga det resultat jag fått 
fram. Det finns några ytterligare intressegrupper som hade kunnat vara intressanta att ta med, 
nämligen, skolchefer, vårdnadshavare och elever, möjligen också de som direkt arbetar med 
specialpedagogik i skolan. Fördelen med intervju som metod är att där ges utrymme för 
tolkningar och förtydliganden. Informanterna menar att intervjun upplevdes som positiv och 
gav även dem ny kunskap. Fenomenografi som teoretisk utgångspunkt har varit en användbar 
teori i min studie då jag letat efter uppfattningar i den praktiska praktiken.  
 
Alvehus (2016) ser en teori som en representation av verkligheten. I det här fallet blir då 
Fenomenografi en karta över det jag studerat och jag förhåller mig då till den kartan när jag 
studerar resultatet. När det gäller Fenomenografi görs ofta analysen i form av kategoriseringar 
av de svar man får fram och det brukar kallas för utfallsrum. Det finns naturligtvis andra sätt att 
analysera och andra teorier att använda vid intervjuer, men då jag sökt efter uppfattningar 
inspirerades jag av det fenomenografiska synsättet. 
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6.3 Förslag på ny forskning 
 
Studien bidrar med uppfattningar om de olika perspektiv som skolans aktörer har och vilken 
påverkan perspektiven har på det specialpedagogiska uppdraget. Det specifika i 
specialpedagogens uppdrag som framkommit i studien är specialpedagogens fördjupade 
kunskaper och bredden i uppdraget. Jag anser att specialpedagogen behöver arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv för att upprätthålla det demokratiska perspektivet och uppdraget med en 
skola för alla. Egelund et al. (2006) understryker att det saknas forskning om den 
specialpedagogiska praktiken. Det finns ingen gemensam bild av hur specialpedagogik 
fungerar ute på skolorna enligt samma författare.  
 
I en framtida forskning vill jag därför fortsätta undersöka den specialpedagogiska yrkesrollen 
men då på organisationsnivå. Intressant vore att titta på hur man kan nå ökad förståelse och en 
ökad samsyn kring det specialpedagogiska uppdraget. Jag skulle vilja undersöka ett nytt 
ledarskap för specialpedagogen, att tillsammans med andra verka för att upprätthålla det 
demokratiska uppdraget – Med en skola för alla.  
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Bilaga 1 
 
Intervju information. (Missivbrev) 
 
Deltagandet i denna intervju är frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun. 
 
Det som sägs i Intervjun är konfidentiellt och kommer enbart användas i forskningssyfte. 
 
Intervjuerna tar cirka 30 minuter och jag kommer spela in dem, transkribera dem och efter 
färdigställt arbete kommer materialet att förstöras och ljudfilen att raderas. 
 
Tack på förhand för Ditt deltagande! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Barbro Johansson 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bilaga 2 
 
Intervjuguide/ Pedagog och deltagare i Elevhälsoteam. 
 
1. Hur länge har Du arbetat som pedagog alternativt i elevhälsoteam på denna skola? 
 
2. Vilken erfarenhet har Du av pedagogiskt arbete alternativt elevhälsoarbete innan denna 
tjänst? 
 
3. Vad är ett specialpedagogiskt uppdrag? 
 
4. Vad är specialpedagogens yrkesroll? 
 
5. Vilka är Dina förväntningar på en specialpedagog? 
 
6. Vilka specialpedagogiska uppdrag betyder mest för Din yrkesroll? 
 
7. Vilken skillnad ser Du mellan en speciallärare / specialpedagog och en pedagog? 
 
8. Vilka ramar ser Du för specialpedagogen / specialpedagogiska uppdraget? 
 
9. Vilka frågor är viktiga att lyfta med specialpedagogen och varför då? 
 
10. Vad är det specifika med specialpedagogens uppdrag? 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide/ Rektor 
 
1. Hur länge har Du arbetat som rektor eller liknande skolledaruppdrag? 
 
2. Vad är ett specialpedagogiskt uppdrag? 
 
3. Vad är specialpedagogens yrkesroll? 
 
4.  Vilka är Dina förväntningar på en specialpedagog? 
 
5. Vilka specialpedagogiska uppdrag är viktigast idag? 
 
6.  Vilka möjligheter ser Du för specialpedagogen / specialpedagogiska uppdrag i framtiden? 
 
7.  Vilka ramar finns för det specialpedagogiska uppdraget / specialpedagogen? 
 
8. Vilka frågor är problematiska i det specialpedagogiska uppdraget? 
 
9. Vad är det specifika i det specialpedagogiska uppdraget? 
 
10. Vad önskar Du Dig av det specialpedagogiska uppdraget om Du får önska helt fritt? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


	1. Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Syfte och forskningsfrågor

	2. Bakgrund
	2.1 Historisk bakgrund
	2.1.1 Specialpedogog- och speciallärarutbildningarnas uppstart
	2.1.2 Specialpedagogutbildningen
	2.1.3 Den nya speciallärarutbildningen
	2.1.4 Högskoleförordning för specialpedagoger
	2.1.5 Salamancadeklarationen
	2.1.6 Politiska beslut och styrdokument
	2.1.7 Synen på elever och den medicinska normen vid diagnostisering

	2.2 Tidigare forskning och litteratur
	2.2.1 Två yrken med liknande uppdrag
	2.2.2 Samarbetande professioner
	2.2.3 Specialpedagogik i fristående skolor
	2.2.4 Handledning ur olika perspektiv
	2.2.5 Pedagogiska perspektiv
	2.2.6 Specialpedagogik utifrån Nilholms olika perspektiv
	2.2.7 Politiska perspektiv
	2.2.8 Alla elevers perspektiv – En skola för alla


	3. Studiens teoretiska utgångspunkt
	3.1 Fenomenografi
	3.2 Användning av teori och perspektiv i studien
	4.1 Metodval
	4.2 Urval
	4.3 Studiens avgränsningar
	4.4 Studiens genomförande
	4.5 Analysmetod
	4.6 Etiska överväganden
	4.7 Tillförlitlighet och giltighet

	5. Resultat
	5.1 Resultatredovisning
	5.2 Resultatanalys
	5.2.1 Utfallsrum


	6. Diskussion
	6.1 Sammanfattande diskussion
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Förslag på ny forskning

	ADP489B.tmp
	Nyckelord:


