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Inledning
Skolkurator, systematisk detektiv,

handledande matematiklärare,

tillsynslärare,

verkställande speciallärare eller skolutvecklare? Benämningarna utgör exempel på roller
som en specialpedagog eller speciallärare kan få i det vardagliga arbetet (Klang,
Gustafson, Möllås, Nilholm & Göransson, 2016). I den föreliggande rapporten redovisas
den tredje delen av forskningsprojektet ”Speciella yrken”1. Delstudien handlar om hur
specialpedagogers/speciallärares

yrkesroll

formas

i

den

dagliga

praktiken.

Undersökningen består av sex olika fall och de specialpedagoger/speciallärare som ingår
i studien har samtliga en anställning som specialpedagog.
Specialpedagoger utgör en av flera yrkesgrupper som arbetar med och för elever, vilka
befinner sig i svårigheter av olika skäl och som därmed behöver extra stöd för att nå upp
till fastställda kunskapskrav/mål. Specialpedagogutbildningen infördes 1990 och ersatte
den speciallärarutbildning som hade funnits sedan början av sextiotalet. Efter knappt ett
par decennier återinfördes speciallärarutbildningen (2008) och därmed finns det idag två
påbyggnadsutbildningar inom det specialpedagogiska fältet, vardera omfattande 90
högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2007:638; SFS 2011:186). Den återinförda
speciallärarutbildningen har flera gemensamma drag med specialpedagogutbildningen,
exempelvis kartläggning av elevers svårigheter och rådgivning till lärare i den reguljära
klassundervisningen. Speciallärarutbildningen riktas dock mot specifika grupper av
elever och förbereder därmed för arbete för dessa elever.
Examensordningen för specialpedagogutbildningen (SFS 2007:638) slår fast vilka
kunskaper och färdigheter studenten ska ha efter avslutad utbildning. Hit hör förmågan
att bedriva förebyggande arbete, utveckla verksamhetens lärmiljöer, genomföra

1

Forskningsprojektet, som har finansierats av Vetenskapsrådet, består av tre delar och har benämnts
”Speciella yrken? – Speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning”. Den första delstudien
utgjordes av en totalundersökning, med syfte att kartlägga examinerade specialpedagogers och
speciallärares yrkesroll, samt deras uppfattningar om utbildningen och dess relevans för det dagliga
arbetet. Resultatet har presenterats i en forskningsrapport (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson &
Nilholm, 2015) samt i två internationella tidskriftsartiklar (Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2015;
Magnússon, Göransson & Nilholm, resubmitted).
Syftet med delstudie två var att undersöka hur yrkesverksamma som arbetar som specialpedagoger,
speciallärare eller i liknande roller (resurslärare) inom grundskolan, identifierar och konstruerar sin
yrkesroll. Studien har redovisats i två vetenskapliga artiklar, (Göransson, Lindqvist, Möllås, Almqvist &
Nilholm, 2016; Möllås, Lindqvist & Göransson, manuskript).
Avseende delstudie tre, har utöver föreliggande rapport även en vetenskaplig artikel publicerats (Klang,
Gustafson, Möllås, Göransson & Nilholm, 2016).
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pedagogiska utredningar och analyser av svårigheter på olika nivåer, vara rådgivare och
kvalificerad samtalspartner med mera. Studier nationellt signalerar dock en stor variation
av hur det specialpedagogiska uppdraget gestaltas ute i den dagliga verksamheten (von
Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson, Lindqvist, & Nilholm, 2015; Göransson, Lindqvist,
Möllås, Almqvist & Nilholm, 2016; Lindqvist, 2013; Takala & Ahl, 2014).
Skolans styrdokument ger inte heller några riktlinjer för specialpedagogers specifika
arbetsuppgifter och ansvarsområden. Specialpedagogers kompetens som förvärvats
genom utbildningen kan förväntas påverka den roll och de arbetsuppgifter de tilldelas i
skolpraktiken, men studier visar att det inte har varit helt lätt för gruppen att etablera sin
yrkesroll ute på skolorna, vilket kommer till uttryck i såväl nationella studier (von
Ahlefeld Nisser, 2014; Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015;
Lindqvist, 2013) som i internationella forskningsstudier, vilka relaterar till liknande
yrkesuppdrag (Abbott, 2007; Cole 2005; Layton, 2005; Szwed, 2007a, 2007b). Det är
därför angeläget att på djupet studera hur den specialpedagogiska yrkesrollen formas i
den lokala kontexten (jmf Cameron & Tveit, 2015; Göransson et al., 2015; Mackenzie,
2007; Malmqvist, 2015), dvs hur specialpedagogens vardagsarbete tar gestalt i det
specifika sammanhanget och mot bakgrund av de förväntningar och ambitioner
specialpedagogen själv ger uttryck för. Den studie som föreliggande rapport beskriver
fokuserar således specialpedagogrollen utifrån ett kontextuellt perspektiv. Med
utgångspunkt i en tidigare enkätstudie (Göransson et al., 2016) har sex specialpedagoger2
valts ut för djupgående fallstudier. Det övergripande syftet med studien har varit att
undersöka hur specialpedagogrollen konstitueras i grundskolans vardagliga och lokala
praktiker.
Våra frågeställningar har varit följande:
-

Vilka kontextuella villkor och förutsättningar bidrar till att forma
specialpedagogers yrkesroll?

-

Vilka strategier använder specialpedagoger sig själva av för att
stärka och forma sin yrkesroll?

-

Vilka arbetsuppgifter ingår i specialpedagogers vardagspraktik?

2

Samtliga är anställda som specialpedagoger. Fyra av dem har genomgått den specialpedagogiska
påbyggnadsutbildningen. Två av dem har en äldre speciallärarutbildning, dvs en utbildning före 1990.

2

I det följande avsnittet följer en kortfattad historisk sammanfattning av reformer som
berör yrkesgrupper inom det specialpedagogiska fältet. Därefter presenteras tidigare
forskning och de teoretiska utgångspunkterna som har legat till grund för tolkningen av
det

insamlade

datamaterialet.

Detta

följs

av

en

metodbeskrivning

och

deltagarpresentation. Resultatet presenteras under tre olika rubriker, vilka utgörs av
forskningsfrågorna. Avsnittet avslutas med en sammanfattning i form av sex korta
berättelser som beskriver hur de berörda specialpedagogernas arbete tar sig uttryck i den
dagliga praktiken. Sist i rapporten följer en diskussion av studiens resultat, med
kopplingar till tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk.

Yrkesrollen och den samhälleliga styrningen
I skollagen (SFS 2010:800) saknas klarlägganden av innebörden i såväl speciallärares
som specialpedagogers uppdrag. Olika professioner som skolsköterska, skolläkare,
psykolog och kurator omnämns i samband med riktlinjer för elevhälsans sammansättning
och funktion (kap. 2, §25). Vidare föreskrivs att det inom elevhälsan ska finnas tillgång
på personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser
kan tillgodoses (Ibid). Skollag och läroplaner pekar alltså inte på specifika yrkesgrupper
som ska ansvara för de konkreta stödinsatserna. Däremot har förändringar i
behörighetsförordningen (SFS 2016:592) skett fr o m 1 juli 2016. Där slås fast att
”undervisa som speciallärare är detsamma som att bedriva undervisning som avser
särskilt stöd” (Skolverket, 2016a, s 8). För detta krävs en speciallärarexamen3 och
specialiseringen i examen avgör vilka behörigheter som ges i legitimationen. En
specialpedagogexamen kan jämställas med en speciallärarexamen under vissa
förutsättningar. Utbildningen ska då ha påbörjats senast hösten 2008 och
specialpedagogexamen ska senast ha utfärdats 30 juni 2015. Begreppet särskilt stöd
definieras inte i lagen, men det ska ges när extra anpassningar inom ramen för ordinarie
verksamhet inte räcker till (SFS 2010:800, kap. 3, §§7–10).
Specialpedagogutbildningen introducerades 1990 (UHÄ, 1990) och ersatte då den
speciallärarutbildning som hade funnits under nästan 30 års tid. Den senare utgjordes av
en ett-årig utbildning, men såväl omfattning som innehåll har skiftat under tid och mellan
lärosäten. (Bladini, 1990; Malmgren Hansen, 2002). Speciallärarens roll var att arbeta

3

Därtill krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

3

med enskilda elever utanför den reguljära undervisningen och minska effekterna av de
svårigheter som ansågs bero på elevens brister och tillkortakommanden. Det
dominerande, kategoriska synsättet utgick från att eleven var problembäraren.
Den framväxande kritiken mot specialpedagogiken på 1980-talet baserades på att alltför
många elever misslyckades i skolan (Skolöverstyrelsen, 1984; SOU 1983:63). Successivt
växte ett relationellt perspektiv fram och skolsvårigheter ansågs inte enbart ligga hos
eleven själv, utan förklaringar söktes i mötet mellan individen och en rad
omgivningsfaktorer. Den nya påbyggnadsutbildningen som skulle leda fram till en
specialpedagogexamen efter tre terminers heltidsstudier4, kom därmed att präglas av den
relationella synen på vad som orsakar skolproblem och hur de bör åtgärdas (Göransson,
Lindqvist & Nilholm, 2015). Utbildningen skulle förbereda för handledande och
rådgivande uppdrag, men också ett arbete som syftade till att utveckla verksamheten och
dess organisering. Utöver stödjande insatser och undervisning, förväntades således
specialpedagoger att arbeta mera proaktivt med fokus på såväl individ- som grupp- och
organisationsnivån (von Ahlefeld Nisser, 2009; Malmgren Hansen, 2002). Den
ursprungliga specialpedagogutbildningen med fyra olika specialiseringar5 ersattes 2001
(SFS 2001:23) av en gemensam, sammanhållen utbildning, omfattande ett och ett halvt
års studier, oavsett vilken verksamhet som specialpedagogen skulle komma att tjänstgöra
inom. Sex år senare trädde en ny examensordning i kraft (SFS 2007:638) och sedan dess
ligger utbildningen på avancerad nivå, men omfattar som tidigare tre terminers
heltidsstudier, dvs 90 hp. Efter avslutad utbildning förväntas specialpedagogen kunna
arbeta självständigt ”för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola,
förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning” (SFS 2007:638). Enligt fem
preciserade utbildningsmål rörande färdighet och förmåga ska specialpedagogen kunna:





kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet
med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på
organisations-, grupp- och individnivå
utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer
samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer
vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar
och andra berörda

4

En kortare specialpedagogutbildning omfattande två terminers heltidsstudier, riktade sig till personal
inom barnomsorg och skolbarnsomsorg.
5
De fyra specialiseringarna var följande: komplicerad inlärningssituation, döv- och hörselhandikapp,
synhandikapp samt utvecklingsstörning.

4



självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska
arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever

Förmågan att bedriva förebyggande arbete, att utreda, analysera och utveckla
verksamheten på olika nivåer, samt att samverka med skolans övriga aktörer väger
således tungt i specialpedagogens förväntade kompetens (för samtliga mål, se bilaga 1a).

I en utredning av Högskoleverket (2006) utsattes specialpedagogutbildningen för kraftig
kritik. Det som beskrevs som en brist var att utbildningen inte gav tillräcklig förberedelse
för arbete direkt med elever i svårigheter. Ett alltför stort fokus ansågs ligga på
utvecklingsarbete och handledning. Året därpå infördes en ny speciallärarutbildning med
två olika specialiseringar6, på avancerad nivå och med samma omfattning som
specialpedagogutbildningen (SFS 2007:638). Efter fyra år kompletterades utbildningen
med ytterligare fyra specialiseringar7 (SFS 2011:688), samtliga inriktade mot olika
funktionsnedsättningar. Det finns stora likheter mellan examensordningarna för
specialpedagog- och speciallärarutbildningarna, men också vissa skillnader. I stort kan
sägas att målen för speciallärarutbildningen fokuserar individen i högre grad jämfört med
vad som görs i specialpedagogutbildningen. Målen kopplar också till det specifika
området inom vilket specialläraren förväntas tillägna sig kunskaper och utveckla sin
kompetens (se vidare bilaga 1a och 1b).

Tidigare forskning
Specialpedagogers arbetsuppgifter
En grundlig forskningsöversikt med fokus på utveckling av specialpedagog- och
speciallärarrollen, såväl nationellt som internationellt, har tidigare genomförts och
presenterats i en svensk rapport (se vidare Göransson et al., 2015). Författarna konstaterar
att övergripande studier av specialpedagogers och speciallärares syn på vilka specifika
kunskaper de har eller kunskaper som de har tillägnat sig genom utbildningen, är högst
begränsade. Den enkätstudie som presenteras i rapporten (Ibid), utgör således den första

6

Specialiseringarna inom den nyinrättade speciallärarutbildningen 2007, var språk- läs- och
skrivutveckling samt matematikutveckling.
7
Specialiseringarna som tillkom 2011 var dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning och
utvecklingsstörning.

5

heltäckande undersökningen av nämnda yrkesgrupper i Sverige. Det empiriska
underlaget omfattar alla som har tagit specialpedagog- eller speciallärarexamen enligt
2001/2007/2008 års examensordningar8. Resultatet visar att ”specialpedagoger och
speciallärare gör anspråk på ett relativt brett men tydligt avgränsat kunskapsområde”
(Ibid, s. 35). Hit hör kompetens att undervisa enskilda elever eller grupper inom vilka det
finns elever i behov av särskilt stöd, men också förebyggande arbete, utvecklingsarbete
och samverkan/kvalificerade samtal med kollegor och vårdnadshavare. I viss
utsträckning påtalas också kunskaper om utredningsarbete och dokumentation.
I en efterföljande studie (Göransson et al., 2016), riktas fokus mot alla som arbetar med
elever i behov av särskilt stöd inom tio svenska kommuner av varierande storlek och med
olika befolknings- och näringsstruktur. Specialpedagoger har tagit ställning till vilka
arbetsuppgifter de anser att de ska arbeta med9. Resultatet visar att de i hög grad gör
anspråk på uppdrag som rör 1) kompetensutveckling, konsultation och handledning av
arbetslag/lärarlag (94,3%), 2) elevvård (93,3%), 3) utvecklingsarbete på grupp/organisationsnivå (86,6%), 4) dokumentation och utredning av enskilda elever (80,2%)
samt 6) kartläggning, dokumentation och stöd riktat mot hela klasser/grupper (78,3%).
Det område där åsikterna går isär gäller undervisning och handledning av enskilda elever,
där drygt hälften av gruppen specialpedagoger (56,5%) anser att detta tillhör
arbetsuppgifterna och resterande (43,5%) menar att så är inte fallet. Jämförs de
tillfrågades synpunkter med vad de uppger att de i själva verket använder sin arbetstid
till, framstår dock undervisning av enskilda elever och grupper (vanligtvis utanför det
ordinarie klassrummet) som en huvuduppgift. Drygt en tredjedel av arbetstiden ägnas åt
sådan undervisning. Det framträder således en diskrepans mellan de arbetsuppgifter som
anses relevanta utifrån de kunskaper specialpedagogen förfogar över och det vardagliga
praktiserandet.
Vad förväntar sig andra skolaktörer att specialpedagogen ska göra? Alla lärare och
stödpersonal inom en svensk kommun tillfrågades och resultatet visar att mer än 90% av
deltagande

speciallärare,

assistenter,

klasslärare

och

ämneslärare

ansåg

att

8

Studien omfattade 4252 personer och svarsfrekvensen uppgick till 75%.
I studien ingår också resurslärare som saknar specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, samt
speciallärare med äldre utbildning (före 1990). Endast tre deltagare har examinerats som speciallärare
efter 2008 och de har, mot bakgrund av sin längre påbyggnadsutbildning, sammanförts med gruppen
specialpedagoger.
9

6

specialpedagoger ska arbeta individuellt med elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist,
Nilholm, Almqvist & Wetso, 2011). Att utveckla skolans verksamhet framstod som en
viktig uppgift enbart för specialpedagogerna själva. Det proaktiva arbetet i form av
utvecklingsarbete utgör en utmaning för specialpedagoger, vilka anser sig ha svårt att
arbeta i riktning mot en inkluderande verksamhet på grund av det motstånd de möter och
den mängd arbetsuppgifter de har att hantera (Cole, 2005; Malmqvist, 2015; RosenWebb, 2015; Szwed, 2007a). Ett visst stöd för specialpedagogers utvecklingsarbete
framkommer dock bland rektorer10 (Lindqvist & Nilholm, 2013), samtidigt som
enkätstudien visar att många rektorer inom grundskolan hävdar att specialpedagoger ska
ägna sig åt enskild undervisning.
Flera nationella studier bekräftar alltså den undervisande rollen (se vidare Tornberg &
Svensson, 2012) även om handledning och rådgivning har fått en starkare framtoning
under

senare

år

(Lindqvist

et

al.,

2013).

Vid

en

jämförelse

mellan

resurslärare/speciallärare med utbildning före 1990 och specialpedagoger (inklusive
speciallärare med utbildning enligt 2008 års examensordning), råder i stort sett konsensus
kring de olika yrkesgruppernas uppdrag (Göransson et al., 2016). Den förstnämnda
gruppen gör dock ett större anspråk på arbetsuppgifter som rör elevvård. Skillnader, om
än i mindre grad, kan också påvisas när det gäller kartläggning, dokumentation och stöd
till klasser/grupper, utvecklingsarbete, samt konsultation och handledning av
arbetslag/lärarlag. Resurslärare och speciallärare (utbildade före 1990) anser att dessa
arbetsuppgifter i något större utsträckning ska karaktärisera deras yrkesroll, än vad
specialpedagoger anser. Detta utgör ett exempel på den konflikt som uppstår i ”the mixed
zone” mellan olika yrkesgrupper, vilket diskuteras av Malmqvist (2015) med
utgångspunkt i Bhabhas teorier.
Kontextuella förutsättningar
I studien av Göransson et al. (2015) har tre olika specialpedagogiska roller synliggjorts.
Den rådgivande och samverkande återfinns bland speciallärare och specialpedagoger
som är centralt anställda inom kommunen eller i förskolan.

Den undervisande

mångsysslaren arbetar inom grundskolan och gymnasieskolan, medan den undervisande
yrkesrollen finns inom särskolan. Hur rollerna tar gestalt beror på anställningsform och

10

Ca hälften av 29 deltagande rektorer inom grundskolan.

7

den kontext där yrkesutövandet sker. Den gemensamma strimman som kan urskiljas,
består av uppgifter som är kopplade till utredningsarbete, upprättande av åtgärdsprogram,
dokumentation samt samverkan med vårdnadshavare. Det specialpedagogiska uppdraget
är således mångfasetterat. Det finns dock förväntningar på att specialpedagoger ska
arbeta på ett traditionellt sätt, dvs elever ska få hjälp utanför den ordinarie
undervisningen, vilken därmed kan förbli oförändrad (Malmqvist, 2015).
Specialpedagoger som ledare
Relationen rektor och specialpedagog beskrivs vara av största betydelse för hur
yrkesrollen konstitueras (von Ahlefeld Nisser, 2009; Malmgren Hansen, 2002). Det
mandat som specialpedagogen tilldelas får konsekvenser för hur uppdraget iscensätts.
Cole (2007) beskriver hur specialpedagogers (SENCOs)11 reella möjligheter att driva en
skolverksamhet mot inkludering varierar i hög grad beroende på det stöd som ges av
rektor. Författaren menar att specialpedagoger bör vara en del av skolans ledningsteam,
vilket även inbegriper inflytande över beslut som rör ekonomiska resurser. På
motsvarande sätt problematiserar Layton (2005) och Szwed (2007a) skillnaden mellan
leadership och management i relation till SENCO:s uppdrag. För att kunna utöva ett
effektivt ledarskap med syfte att utveckla skolans policy i riktning mot ett inkluderande
synsätt, krävs att specialpedagogen får inflytande genom att involveras i skolans
ledningsteam. Enbart arbete på en verkställande nivå reducerar möjligheten till reell
påverkan. Här understryks dock vikten av att specialpedagogens arbete måste ske
tillsammans med skolans personal (Szwed, 2007a). Samverkan och gemensamt arbete
framträder också i en studie av Oldham and Radford (2011) där specialpedagoger
(SENCOs) betonar att ledarskapet är högst relevant för deras roll. Förmågan att kunna
leda ett team poängteras liksom deltagande i team med ansvar för verksamhetens mål och
riktning, vilket stärker och uppmuntrar specialpedagogens auktoritet. ”A process of
getting a school, for example, where the person wants it to go, getting it there, the journey,
the process” (Oldham & Radford, 2011, s 129). Crowther, Dyson and Millward (2010)
fokuserar de dilemman och hinder som reducerar SENCO:s möjlighet att utföra sitt
uppdrag på det sätt som förväntas. Däribland lyfts också det inre motstånd som kan finnas
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SENCOs (Special Educational Needs Coordinators) är benämningen på en yrkesgrupp i Storbritannien,
vars roll liknar svenska specialpedagogers uppdrag. Det finns dock skillnader vad gäller t ex
utbildningskravet.
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hos en del specialpedagoger själva, dvs de föredrar att exempelvis arbeta med enskilda
elever för att inte riskera att förlora den ”humanistiska” dimensionen av sitt arbete (s 95).

Teoretiska utgångspunkter
Vårt främsta teoretiska redskap i tolkningen av studiens datamaterial utgörs av begrepp
hämtade från Abbotts (1988) professionsteori. Vi väljer dock att tala om
specialpedagogers yrkesroll, snarare än profession. För det senare krävs en specifik
utbildning och examen, vilket förvisso finns för specialpedagoger och speciallärare.
Studier (Möllås, Lindqvist & Göransson, manuskript) visar dock att i praktiken används
inte detta som ett krav för att bli anställd som specialpedagog eller speciallärare. Inte
heller finns det en samhällelig styrning av vem som ska arbeta inom den
specialpedagogiska verksamheten.
Hur en profession formas och utvecklas är enligt Abbott (1988) knutet till dess
innehåll/arbete och interprofessionella relationer. Det innebär att kontexten spelar en
betydande roll för hur yrkesrollen kommer att gestaltas, i det här fallet rollen som
specialpedagog. Utbildning, examina, legitimation, statliga förordningar etc utgör
således

endast

en

del

av

de

faktorer

som

påverkar

hur

framgångsrika

yrkesrollsinnehavarna blir.
Specialpedagoger som yrkesgrupp förväntas förfoga över och kontrollera vissa praktiska
handhavanden/tekniker för att underlätta för elever i komplicerade skolsituationer, dvs
de förväntas besitta hantverket. Detta växer fram ur specialpedagogens abstrakta
kunskapssystem, vilket de också kontrollerar. Yrkesrollen identifieras genom sin
specifika kunskapsbas, vilken också sätter gränser mot andra professioners områden.
Abbott (1988) använder begreppet jurisdiction, som handlar om att en specifik
yrkesgrupp gör anspråk på ett visst kunskapsområde och särskilda arbetsuppgifter. Det
handlar om vem som har kontroll över vad, när och hur (Abbott, 1988, s 3). Betonas ska
emellertid att systemet är interaktivt, vilket gör att den ”tävlan” om ensamrätt som kan
uppstå genom att olika yrkesgrupper gör anspråk på ett visst område, bidrar till att
omforma och förändra arbetsuppgifter och uppdrag. Abbott (Ibid.) betonar att starka,
externa sociala krafter påverkar en yrkesroll. För skolan handlar det om förändringar och
beslut på samhällelig nivå genom exempelvis lagar och riktlinjer för skolverksamheten
och

styrning

av

olika

aktörers

uppdrag

genom

lärarutbildningar

och
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påbyggnadsutbildningar (i det här fallet specialpedagog- och speciallärarutbildningar).
Det handlar också om innehållet och organiseringen av den dagliga praktiken, på såväl
skol- som gruppnivå (Ahlberg, 2015).
För att förstå hur en viss yrkesroll konstitueras måste vi inledningsvis undersöka interna
förhållanden, dvs vilka arbetsuppgifterna är, vilka aktörer som ansvarar för dem och vilka
kopplingar som finns mellan dessa. De problem som ska lösas inom en specifik
yrkesgrupp kan sägas ha en såväl objektiv som subjektiv karaktär (Abbott, 1988).
Överfört till specialpedagoger och speciallärare handlar det om elever i svårigheter. Ett
objektivt antagande är att det här problemet är något ”fast” och fixerat, medan det
subjektiva karaktäriseras av det rörliga och flexibla. En skolkultur som förändras
långsamt kan därmed sägas ha en objektiv karaktär och Abbott påpekar att förändringar
i densamma får konsekvenser och blir känsligt för en yrkesgrupps arbetsuppgifter. Om
resonemanget överförs på skolan, innebär förändringar i själva utbildningssystemets
organisering och innehåll också förändringar i exempelvis lärares, speciallärares och
specialpedagogers arbetsuppgifter.
De yrkesgrupper (t ex speciallärare eller specialpedagoger) som gör anspråk på det
specialpedagogiska kunskapsområdet, bidrar till hur själva problemet (elever i
svårigheter) konstrueras och därmed ges deras arbetsuppgifter subjektiva karaktärer.
Enligt Abbott (1988) består de senare av tre delar: 1. rätten att klassificera ett problem,
2. att diskutera/tolka det, samt 3. att åtgärda det. Om skolsvårigheter företrädesvis ses
som en individuell brist hos den enskilde eleven enligt ett individorienterat synsätt
(Ahlberg, 2015; Ainscow, 1998; Nilholm, 2012), påverkas därmed vilka arbetsuppgifter
och uppdrag som tilldelas olika yrkesgrupper inom skolan och hur de kommer att
genomföras. På motsvarande sätt får ett relationellt synsätt (Clark, Dyson & Millward,
1998; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) helt andra konsekvenser för hur det
specialpedagogiska stödet ska utformas. Akademisk kunskap beskrivs vidare av Abbott
(1988) som en viktig komponent, genom att sådan kompetens klargör yrkesrollens
gränser gentemot andra grupper och påverkar den grad av legitimitet som exempelvis
specialpedagogen får bland andra skolaktörer.
Genom sin teori om policy enactment förklarar Ball (1994) hur politiska beslut och
reformer implementeras. Teorin utgår från att reformer transformeras och tolkas i relation
till de specifika villkor som kännetecknar kontexten inom vilken mottagarna befinner sig.
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Reformer skapar omständigheter som begränsar eller förändrar tillgängliga möjligheter
att handla (Ibid.). Att driva igenom en ny eller förändrad skolpolicy innebär en
komplicerad process, där skillnader mellan olika lokala kontexter blir avgörande för
resultat och måluppfyllelse (Braun, Ball, Maguire & Hoskins, 2011). Thrupp och Lupton
(2006) hävdar att den interna kontexten (organiseringen av verksamheten, ledarskap etc)
belyses oftare än den externa. Den senare omfattar exempelvis elevunderlagets
karakteristika, skolans socio-ekonomiska, kulturella och historiska bakgrund samt dess
läge, allt ifrån glesbygd till storstad. Braun et al., (2011) talar på liknande sätt om fyra
olika kontextuella dimensioner, dvs den situerade, professionella, materiella samt
externa. Den situerade kontexten handlar om läge, skolans historia, upptagningsområde
och den omgivande miljön. Professionella dimensioner är mindre konkreta och rör
personalens värderingar, överenskommelser, erfarenheter och policy. Författarna
hänvisar också till studier om ledarskapets påverkan, under den här punkten. Till
materiella faktorer hör exempelvis byggnader och deras utformning, variationer i
resurstilldelning och tillgången på personal. Till den sista, externa dimensionen, förs
lokala/nationella krav och förväntningar på måluppfyllelse i form av prov- och
betygsresultat, meritpoäng, jämförelser mellan skolor med mera. De kontextuella
dimensionerna, inte minst de lokala, förmodas ha en betydande inverkan på etablering
och utveckling av den specialpedagogiska yrkesrollen.

Metod
Urval
Delstudien består av fallstudier där sex anställda specialpedagogers dagliga arbete har
dokumenterats. Urvalet har skett utifrån en enkätstudie som tidigare har genomförts i tio
kommuner/stadsdelar (en storstadskommun representerades av tre stadsdelar).
Urvalsproceduren åskådliggörs i figur 1. Utgångspunkten var yrkesverksamma som var
anställda eller arbetade som specialpedagoger. Samtliga hade uppgett kontaktuppgifter
och visat sitt intresse för ett eventuellt fortsatt deltagande i en uppföljningsstudie. Av de
64 deltagarna (se steg 3 i figur 1), valdes de som hade en speciallärar- eller
specialpedagogutbildning och vars arbete främst var lokaliserat

till daglig

skolverksamhet. Deltagare med enbart central placering i kommunala resursteam och
liknande, valdes således bort. En spridning avseende kommuntillhörighet var ytterligare
ett kriterium. Det avgörande urvalskriteriet var de svar som deltagarna hade angivit i den
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tidigare enkäten rörande arbetsuppgifter och upplevda möjligheter att kunna påverka
arbetet och utvecklingen i den egna organisationen.
Vår ambition var att finna yrkesverksamma som arbetade i enlighet med
examensordningens mål för specialpedagogutbildningen (SFS 2007:638). De valda
deltagarna angav att de arbetade maximalt 50% med undervisning i klass, grupp eller
med enskilda elever. Därutöver hade de varierande arbetsuppgifter enligt enkätsvaren och
de ansåg sig också, i mycket eller ganska hög grad, ha inflytande på andra skolaktörers
arbete. Det missivbrev som skickades ut bifogas i bilaga 2.

Figur 1: Urvalsprocessen

Samtliga sex deltagare tackade ja till medverkan. Den sjätte fick emellertid avstå pga av
sjukdom och en ny specialpedagog kontaktades. Också hon avböjde, på grund av att en
radikal förändring av hennes arbetsuppgifter hade skett under den tid som förflutit från
ifyllandet av enkäten. Som skäl angavs ett rektorsbyte, vilket hade medfört ett helt nytt
uppdrag för berörd person och som hade resulterat i 100-procentig, reguljär undervisning
med enskilda elever/elevgrupper. Vid ett tredje försök fylldes dock den sjätte platsen. Tre
forskare var involverade i datainsamlingen och de följde två fall vardera.
Datainsamling och analys
Studiens design kan betraktas som multiple case studies (Yin, 2003), där sex olika fall
utgör det empiriska underlaget. Inom varje enskild fallstudie finns så kallade inbäddade
analysenheter, vilka exempelvis utgörs av lärarkollegors syn på specialpedagogens roll
eller observationer och kartläggning av specialpedagogers formella och informella
relationer till andra. Triangulering avseende datainsamlingsmetoder kännetecknar
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studien, men triangulering har också skett genom att flera forskare har medverkat i
analysarbetet, vilket förväntas stärka studies validitet (Patton, 2002). Datainsamlingen
resulterade i ett rikt material och omfattar fältstudieanteckningar från observationer och
informella samtal vid en veckas fältstudier på varje skola, ljudinspelningar av
specialpedagogernas egna dagboksanteckningar från ytterligare två veckors arbete,
inspelade intervjuer med berörd deltagare, lärarrepresentanter och rektor på respektive
skola, samt insamlade dokument av allehanda slag (se bilaga 3).
Forskartrion arbetade gemensamt fram underlag för datainsamlingens olika delar. Med
utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor genomfördes analysarbetet i olika
steg. Tidigare erfarenheter, resultat av forskningsstudier och teoretiska utgångspunkter
utgjorde bakgrunden. Begrepp, kodningar och tematiseringar formades/omformades,
enligt ett abduktivt förfaringssätt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den hermeneutiska
tolkningsprocessen kännetecknades av en pendling mellan individuella analyser av det
egna

forskarmaterialet,

bearbetning

av

övrigas

material

och

gemensamma

innehållsanalyser. Fallstudierna rymmer även kvantitativa beräkningar av den tid som
specialpedagoger använder för olika typer av arbetsuppgifter.
Analysen av de enskilda, oberoende fallen har presenterats i form av sex olika berättelser
(Klang et al., 2016). I den föreliggande rapporten kommer sådana berättelser att återges
som en sammanfattning av hur det dagliga arbetet tar gestalt för enskilda
specialpedagoger. Därtill genomfördes cross-case analyser, vars resultat upptar större
delen av rapportens resultatredovisning. Det handlar om mängden och arten av
specialpedagogers arbetsuppgifter, specialpedagogers egna strategier i formandet av sin
egen yrkesroll, samt kontextuella villkor och förutsättningar, vilka bidrar till att forma
den specialpedagogiska yrkesrollen. I analysen av datamaterialet har ett antal
underliggande teman vuxit fram, vilka presenteras under respektive forskningsfråga i
resultatet. Poängteras ska att dessa teman inte gör anspråk på att vara strikt avgränsade
från varandra. Den komplexitet som kännetecknar specialpedagogers vardagliga arbete
och den praktik de befinner sig inom, innebär ömsesidiga påverkansfaktorer som inte
enkelt kan renodlas.
Av etiska skäl, har deltagarna och deras respektive skolor fått fiktiva namn. Inte heller
anges kommuntillhörighet, eftersom det finns risk för igenkännande i mindre kommuner.
Skolor, rektorer och lärare benämns med specialpedagogens förnamnsinitial, t ex A-

13

skolan som i Ann, Rektor D som i Doris. Specifika beteckningar på t ex team och
arbetslag inom skolorna har bytts ut mot neutralare benämningar.
Presentation av studiens deltagare
Ann (60 år) är lågstadielärare, har jobbat som idrottslärare och är utbildad
montessorilärare.

Hon

har

bland

annat

varit

initiativtagare

till

just

montessoripedagogiken i ett mångkulturellt skolområde och även initierat ett projekt som
lett till skolans fast anställda studiehandledare för olika modersmål. En 20%-ig del av
hennes tjänst är vigd för socialt arbete och hennes engagemang sträcker sig också utanför
skolans väggar. I 30 år har hon jobbat på den nuvarande skolan. Ann uttrycker att det är
”hela livets erfarenheter” som spelar in i hennes roll som specialpedagog.
Bea (44 år) är grundskollärare år 1–7, med inriktning svenska, SO och musik. Hon
började på B-skolan för tre år sedan, som nyutbildad specialpedagog. Bea beskriver att
upplevelser i barn- och ungdomsåren har färgat hennes inställning och intresse för alla
barns rätt till delaktighet och att de ska ges möjlighet att fullt utvecklas efter sina
förutsättningar. Mångåriga, personliga erfarenheter har också präglat hennes övergång
från klasslärare till specialpedagog. Bea berättar att hon insåg att hennes kompetens som
specialpedagog behövdes inom grundskolan där hon vill ”jobba med förhållningssätt för
mänskliga värden helt enkelt”.
Catrine (45 år) är matematik- och naturkunskapslärare i grunden och utbildad
specialpedagog. Sedan ett år tillbaka arbetar hon på C-skolan och det är hennes första
specialpedagogtjänst. Att också vara ämneslärare är en viktig tillgång i Catrines
specialpedagogroll. ”Jag har alltid tyckt det varit roligt att jobba med vissa typer av
elever, det får ju alla lärare göra och jag har tyckt att det har varit intressant. Så jag tycker
att det är kul att kunna göra det på heltid”.
Doris (63 år) är utbildad folkskollärare och speciallärare sedan 35 år tillbaka. Hon har
alltså arbetat länge som lärare, varit tillsynslärare och även arbetat som både
biståndsarbetare och lärare utomlands. När hon för nio år sedan kom tillbaka till Sverige
och skulle börja arbeta på D-skolan, valde hon att även bosätta sig i förorten där skolan
ligger. För Doris är det viktigt att bygga nätverk med eleverna och deras familjer.
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Ewa (59 år) utexaminerades som mellanstadielärare för 37 år sedan och arbetade sedan
som klasslärare. Hon var färdigutbildad specialpedagog 2006 och fick då större delen av
sin tjänst förlagd till särskolan, kombinerat med utvecklingsarbete inom grundskolan. Eskolan är numera hennes arbetsplats sedan några år tillbaka. Hon sammanfattar rollen
som specialpedagog i ordet ”möjliggörare”, någon som ”gör banan möjlig” för eleverna.

Fanny (58 år) är mellanstadielärare och hon tog sin examen för 36 år sedan. Hon
vidareutbildade sig till speciallärare under en termin i slutet av 80-talet. Efter flera års
arbete erbjöds hon av dåvarande rektor att ta över en specialpedagogtjänst som blev
vakant. Fanny har sedan bytt skola och arbetar nu 60% på F-skolan, sedan drygt ett år
tillbaka. Övrig tid arbetar hon med kommunövergripande arbetsuppgifter. Fanny ser som
sin största uppgift att ”föra elevens talan” och menar att den största utmaningen ligger i
att få alla elever att känna mening med sitt skolarbete, att känna glädje och bli motiverade.

Resultat
I det följande avsnittet beskrivs inledningsvis de kontextuella förhållanden som
synliggörs i fallstudierna och som förefaller påverka hur specialpedagogens yrkesroll
formas på den aktuella skolan. Den andra delen utgör en redogörelse för de strategier som
specialpedagogerna själva använder sig av i skapandet av sin yrkesroll. Det följs av en
övergripande beskrivning av specialpedagogernas arbetsuppgifter. Avslutningsvis
sammanfattas varje enskilt fall i en berättelse som åskådliggör hur det dagliga arbetet tar
gestalt för var och en av dem.
Vilka kontextuella villkor och förutsättningar bidrar till att
forma specialpedagogers yrkesroll?
Det analyserade cross-case materialet som handlar om de kontextuella förutsättningarna,
presenteras under sex olika teman. De relaterar även till teorierna om kontextens
betydelse (Abbott, 1988; Ball, 1994; Braun et al., 2011). Inledningsvis handlar det om de
mera konkreta dimensionerna (situerade och materiella) såsom 1) Skolans historiska,
socioekonomiska och kulturella miljö, 2) Rumslig tillgänglighet och flexibilitet samt 3)
Organisering av det specialpedagogiska arbetet. Var specialpedagogerna har sin
placering rent fysiskt i byggnaden, har stor betydelse enligt såväl dem själva som andra
aktörer. Rummets/kontorets läge, storlek och möblering påverkar i hög grad de aktiviteter
som blir följden, vilket i sin tur speglar specialpedagogens möjligheter och hinder att
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utveckla den roll hon önskar. Resurser i form av antalet anställda, gruppstorlekar, vilka
kompetenser som finns tillgängliga, organisering av arbetslag/team, samverkansformer
internt/externt samt fördelning av de yrkesverksammas ansvarsområden och
arbetsuppgifter, visar sig också ha en betydande inverkan på hur specialpedagogrollen
kommer att formas.
Arbetsplatsens storlek, i det här fallet skolan, är inte den viktigaste variabeln för hur
yrkesrollen med tillhörande arbetsuppgifter utvecklas (jmf Abbott, 1988), men storleken
indikerar en mera komplex arbetsfördelning inom organisationen, där olika professioner
får olika status. Abbott (1988) pekar också på att i det dagliga flödet av handlingar är den
grundläggande frågan: Vem kan kontrollera och leda arbetet och vem är kvalificerad att
göra vad? I det analyserade materialet framträder mångfalden av de interpersonella
relationerna och hur arbetsuppgifternas fördelning mellan olika yrkesgrupper förhandlas
fram i den lokala texten.
Temat 4) Rektors ledarskap och visioner kan sägas ligga i gränslandet mellan den
materiella och den professionella dimensionen av kontexten, eftersom den har inslag av
båda. Däremot faller 5) Rektors och lärares inställning till elever i svårigheter samt temat
6) Rektors och lärares tilltro till specialpedagogens styrkor in under den professionella
dimensionen (Braun et al., 2011), vilken kännetecknas av en mera abstrakt karaktär. Här
avses de professionellas synsätt, attityder och värderingar i en vidare bemärkelse. Mellan
rådande värderingar och förändringsprocesser (exempelvis specialpedagogens uppdrag i
jämförelse med den traditionella speciallärarrollen), kan det ibland uppstå en dissonans.
Förståelsen av bakomliggande orsaker till elevers svårigheter, hur de yttrar sig och hur
de kan förebyggas eller åtgärdas, präglas av den syn som rektorer och lärare har på elever
och elevers lärande. Rektorer och lärarkollegor lyfter ofta fram specialpedagogernas
olika kompetenser och specifika egenskaper som styrkor. Begrepp som lyhördhet
förekommer ofta i olika uttalanden.
1. Skolans historiska, socioekonomiska och kulturella miljö
Fallstudierna har genomförts i olika kommuner/stadsdelar och representerar därmed
olikheter skolkulturer. Ann tjänstgör i en F-6 skola med cirka 200 elever som
representerar cirka 25 olika länder. Skolan har således en multikulturell profil och ett
speciellt fokus ligger på elevers språkutveckling. Anns arbete präglas i hög grad av
elevunderlagets särskilda behov och där flertalet barn inte kan få den hjälp hemma som
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de behöver. Det svenska språket, kulturmöten, statusskillnader mellan familjer och
skillnader i metoder för fostran är exempel på innehållsliga aspekter i hennes arbete.
Skolan arbetar för kontakt och aktivt utbyte med andra skolor, liksom samhället i övrigt
utanför skolan. Ann konstaterar att ”jag tror det är området som har skapat mig som den
läraren jag är [---]. Det är liksom inte det skrivna ordet som är det viktiga här, utan det ju
handlingen och bemötandet och samtalet”. [Kursiveringar i citatet visar på Anns
betoningar.)
Beas skola är också en F-6 skola, belägen i ett villaområde som beskrivs av rektor som
ett förhållandevis starkt socioekonomiskt område. Skolan som har cirka 225 elever, tar
sedan några år tillbaka emot elever med funktionsnedsättningar. En förändring mot ett
tolerantare synsätt hos såväl personalen som föräldrarna beskrivs ha skett under de
senaste fem åren. Visionen är att skapa en skola där trygga, globala medborgare formas.
Förhållningssättet som ska prägla skolan är att alla är välkomna.
I en gammal folkskolebyggnad ryms C-skolan där Catrine arbetar som specialpedagog.
Skolan är attraktiv och belägen i ett innerstadsområde där antalet boende är begränsat.
Därför finns utrymme för elever från andra områden och förorter som vill byta till en
skola i innerstaden. Totalt handlar det om ett tusental F-9 elever. Det specialpedagogiska
arbetet omorganiserades för några år sedan i samband med att Catrine anställdes. Det
förhållningssätt som eftersträvas är att ”alla hör till” och rektor påpekar att det är ett sätt
att tänka, ingen metod.
Doris arbetar på en F-9 skola, som ligger i en förortskommun. Av skolans 450 elever har
många en utländsk bakgrund med behov av svenska som andraspråksundervisning. En
stor andel av eleverna har svårigheter att nå kunskapsmålen och därför har skolan satsat
på ett specialpedagogiskt arbetslag. I presentationen av skolan lyfts visionen fram om att
skapa en god lärandemiljö, där elevernas språk utvecklas och speciallärare finns för att
bidra

till

elevers

tidiga

läsutveckling.

Problemet

enligt

Doris

är

att

”byggnadsställningarna aldrig kan bli klara” och hon syftar då på alla byten på
skolledarpositionerna som har skett under hennes tid på skolan.
Ewa är anställd på en av ortens 7–9 skolor i en tätbefolkad landsbygdskommun.
Elevantalet uppgår till cirka 330. En del elever kommer med skolskjuts. Sju byten på
rektorsposterna de senaste åren, liksom personalförändringar inom elevhälsan har
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bidragit till viss instabilitet. Nuvarande rektor tillträdde för cirka 1,5 år sedan och en ny
struktur är under uppbyggnad. En organisationsgrupp, där också Ewa ingår, har tillsatts
för planering av kommande läsår. Enligt rektor har skolan ”väldigt många elever med
olika typer av diagnoser”. Det finns även nyanlända elever med mycket begränsad
skolgång sedan tidigare.
Fanny arbetar inom en mindre landsortskommun, klassad som en företagarkommun med
stabil befolkningsstruktur. F-skolan är en 7–9 skola, med cirka 180 elever fördelade på
sju klasser. En större och en mindre skola utgör dess upptagningsområde. Skolan ska
inom den närmaste framtiden slås samman med en annan större skola inom centralorten.
En ganska omfattande personalomsättning inom lärargruppen har skett under de senaste
åren. Såväl rektor som Fanny påbörjade sina anställningar för drygt ett år sedan.
2. Rumslig tillgänglighet och flexibilitet
Ann har sitt rum nära rektorns och skolsköterskans expeditioner. Rummet delas med en
hemspråkslärare och står alltid olåst. De stora fönstren ger insyn och öppenheten inbjuder
både elever och lärare till en rad spontana kontakter under dagen. Möbleringen ger
möjlighet till undervisning med enskilda elever eller mindre grupper. Under dagen
kommer ofta elever spontant för att ställa frågor, be om hjälp för att t ex lösa konflikter,
eller få möjlighet att jobba. Detsamma gäller lärarna. Rektor A påpekar att
specialpedagogernas scheman ändras hela tiden efter de behov som uppkommer.
Beas kontor ligger nära personalrummet, rektorns och skolsköterskans expeditioner. Det
angränsar också till ordinarie klassrum, vilket gör det smidigt för henne att nå olika lärare.
I rummet finns mycket material och det finns möjligheter att arbeta enskilt eller med
mindre grupper.
C-skolans specialpedagoger finns placerade i samma korridor som skolans rektorer,
studie- och yrkesvägledare, kuratorer och skolhälsovården. Detta beskrivs som en
medveten satsning. ”Man ska jobba nära skolledningen när det handlar om de här
frågorna”, menar rektor C. Catrine och hennes kollega har ett gemensamt rum som består
av en kontorsdel och en undervisningsdel, vilka skiljs åt med en bokhylla. Detta
möjliggör undervisning eller samtal med en eller flera, samtidigt som den andre
specialpedagogen kan ägna sig åt sitt eget arbete. Catrines undervisning av enskilda
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elever eller mindre grupper sker också i lediga klassrum. Placeringen av
specialpedagogerna är resultatet av en medveten strategi. De ska inte finnas i den
reguljära undervisningsdelen, dvs där övriga klassrum ligger.
Doris delar rum med en speciallärarkollega och i direkt anslutning har de tillgång till små
klassrum. Skolan består av flera byggnader och det specialpedagogiska arbetslagets
lokaler ligger centralt i huvudbyggnaden, vilket gör att det blir många promenader till 7–
9-huset under dagen då Doris ska träffa lärare och elever. Enligt rektor utgör inte deras
kontor någon bra arbetsmiljö och skolan är för trångbodd. Ett större rum där en halvklass
kunde rymmas vore önskvärt, enligt rektor. Samtidigt efterlyser en lärare mindre
grupprum för den reguljära undervisningen, vilket saknas helt för de yngre åldrarna.
I en av E-skolans korridorer finns Ewas rum som är rymligt och där finns enskilda
arbetsplatser för elever, men också platser för gruppundervisning. Även om
skolverksamheten finns under ett och samma tak, ger lärarna uttryck för att arbetslag som
har sina klassrum närmast Ewa har en större tillgång henne. Lärare kommer för att hämta
material eller ber om hjälp och råd.
Ja, jag är ju priviligierad, eftersom jag har Ewa precis där, så att jag springer och frågar henne ibland,
så får lite snabba svar… tar det i förbigående. Det är lite lyxigt faktiskt. (Lärare E3)

Fannys kontor ger inte utrymme för undervisning av grupper, vilket inte heller
eftersträvas. Rummet ligger i nära anslutning till rektorsexpeditionen, kopieringsrummet
och personalrummet. Det finns också en närhet till elevhälsans personal i övrigt. Läget
öppnar upp för många, spontana kontakter under dagens lopp. Inte minst rektor håller tät
kontakt med Fanny och kollegor dyker upp för att bestämma tid för ett möte, fråga om
råd och hjälp eller informera om vad som hänt, vad som planeras etc. Fanny är noga med
att avsätta särskild tid för sitt kommunövergripande arbete. Under dessa dagar har hon
tillgång till ett rum i kommunhuset, för att därmed kunna arbeta ostört och särskilja
uppdragen12.

12

Det som skiljer Fanny från övriga deltagare i studien är att hon inte har skolans rektor som sin chef. Alla
specialpedagoger i berörd kommun har en centralt placerad chef.
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3. Organisering av det specialpedagogiska arbetet
Ann har en specialpedagogkollega och därtill finns två svenska-som-andraspråkslärare.
Hon samarbetar också mycket med studiehandledarna och den socionom som finns
anställd på skolan. Ann ingår i EHT (elevhälsoteamet) och anti-mobbningsteamet. Det
sistnämnda arbetar med bland annat föräldragrupper i år 1 tillsammans med klassläraren.
Syftet är att bygga relationer och öppna upp för kommunikation med och mellan
föräldrar.
Bea är däremot ensam specialpedagog på skolan, men hon samarbetar med skolans
psykolog. Därtill finns en resurspedagog och en speciallärare på halvtid. Bea sitter med i
EHT och får uppdrag därifrån, men också från lärare direkt. ”Lärarna kommer ofta till
mig istället för att gå via EHT-teamet, för det tar oftast så lång tid.” Bea är involverad i
olika uppdrag som rör programinstallationer på elevers datorer och hon har ansvarat för
en utbildningsdag rörande detta. Hon är vidare med i skolans ledningsgrupp, är
arbetslagsledare och skolutvecklare. Hon säger sig jobba i ”tätt samråd med rektor”, med
vilken hon diskuterar olika ärenden rörande elever, personal och specifika situationer.
Speciallärare för färdighetsträning efterfrågas, men på grund av bristande resurser är
nyrekrytering av personal inte möjlig i dagsläget.
Förutom Catrine finns ytterligare en specialpedagog på C-skolan, samt en speciallärare
som arbetar deltid. För de elever som har stora svårigheter i matematik finns stödgrupper.
En fördelning av årskurserna har gjorts, vilket innebär att Catrine är kopplad till
arbetslaget för år 1, 7 och 9. Hon är till viss del inkopplad på andra årskurser eftersom
specialläraren har så liten tjänstgöringstid. Indelningen avser det allmänna, dvs
övergripande kontakter som rör elevhälsan. När det gäller det ämnesspecifika så har
specialpedagogerna en uppdelning sig emellan på svenska och matematik, grundat på
deras respektive baskompetens. Catrine deltar således i ämnesgruppen för matematik.
Hennes roll är vidare att vara en länk mellan arbetslaget och EHT. Hon fungerar som
samtalsledare på arbetslagets elevvårdssamtal och gemensamt görs bedömningar om
vilka åtgärder som behövs. Individuell, pedagogisk handledning förekommer också. Det
finns en del kritik mot organiseringen av rektorernas ansvarsområden. En av de
biträdande rektorerna ansvarar för elevhälsan, samtidigt som olika rektorer har ansvar för
olika arbetslag. Detta gör att ett elevärende kan komma upp på ”dubbla bord”.
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Observationerna visar på ett nära samarbete mellan specialpedagogerna, samt mellan
dem och övriga yrkesgrupper inom elevhälsan.
Det specialpedagogiska arbetslaget på Doris skola består av fem personer13, dvs två
speciallärare, en specialpedagog, en talpedagog och en lärare som fokuserar på
matematik för de yngre åldrarna. En av speciallärarna är under utbildning till
specialpedagog. Doris tillhör EHT, ett mindre och ett större med flera deltagare. Rektor
berättar om förändringar där arbetslagsrepresentanter ska bjudas in till EHT. Det finns
nämligen en viss kritik mot att EHT utgörs av en mindre klick medarbetare som arbetar
för sig själva och där övrig personal inte har insyn. Doris arbete består till stor del av
undervisning i mindre grupper i hennes rum och samtidigt arbetar enskilda elever från
andra klasser i rummet. Elever gör ofta sina prov hos henne och hon servar elever och
lärare med diverse undervisningsmaterial, hjälpmedel, prov, blanketter, dokumentationer
och telefon-kontakter. Hon deltar i utvecklingssamtal och tar på sig ansvar för
pedagogiska utredningar (PU) och upprättande av åtgärdsprogram (ÅP). Samtidigt
deklarerar rektor att specialpedagogerna och speciallärarna har för mycket arbete av det
här slaget och trots utbildning av personalen i att skriva dokument, så diskuteras alltjämt
hur man ska få mentorerna att överta ansvar för PU och ÅP. Doris tillhör arbetsenheten
1, 4, 8, men har ansvar för år 4, 6, 9. Hon deltar i arbetslagsmöten för 4–6 och 7–9. Hon
suckar över tidsbristen som gör att hon inte hinner förbereda, efterbehandla och
dokumentera såsom hon vill för att kunna göra ett bra jobb. Ändringar i schema och
planeringar gör allt så rörigt och icke fungerade IT-hjälpmedel utgör en evig följetong,
enligt hennes egna beskrivningar.
Lärare på E-skolan beskriver organiseringen av det specialpedagogiska stödet som
”rörigt”. Det ges främst enskilt och i olika små och varierande gruppkonstellationer. Ewa
ingår inte i EHT under innevarande läsår, men däremot en specialpedagog som enbart
arbetar med utredningar. Vad gäller elevhälsan i övrigt råder en mycket stor osäkerhet i
lärargruppen om vem som är skolans kurator och skolsköterska, trots att berörd personal
har sina kontor i skolbyggnaden. ”Aldrig att dom är ute och går i korridoren för att lära
känna eleverna, utom dom sitter i en skyddad hörna som inte känns välkomnande heller
ibland…faktiskt.” (Lärare E2). En av skolans lärare (som inte har specialpedagogisk
påbyggnad) har tilldelats det övergripande ansvaret för åtgärdsprogram. Det är ett
13

Rektor har en något annorlunda beskrivning av gruppens kompetenser, jämfört med Doris.
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uppdrag som Ewa tidigare har efterfrågat14, eftersom många kollegor kommer till henne
för att få hjälp med skrivprocessen och administrationen, vilken beskrivs som krånglig
och långdragen. Det finns ytterligare en specialpedagog, en matte-resurslärare och en
beteendevetare anställd på deltid. Den senare ansvarar för och undervisar elever med
diagnoser. Ansvaret för screening av samtliga elever (inom exempelvis läs- och
skrivutveckling) delas mellan Ewa och hennes specialpedagogkollega.
Rektor på F-skolan utgår från EHT då organiseringen av det specialpedagogiska stödet
presenteras. Utöver rektor ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska och ibland också
skolpsykolog. EHT-möten hålls regelbundet, varje vecka på fast tid. Förutom Fanny finns
ytterligare en specialpedagog, men med lägre tjänstgöringsgrad. Rektor påpekar att EHTpersonalen och främst Fanny, ska regelbundet deltaga i konferenser för att hon i alla lägen
ska kunna bidra till diskussionerna utifrån sin speciella horisont. Lärarna framför
önskemål om att Fanny även ska ges möjlighet att vara med dem ute i klassrummen, men
för övrigt anser de att elevhälsan är synliggjord och att man är befriad från långa och
byråkratiska ärendevägar och processer. I första hand ska elever undervisas i sina
ordinarie grupper, men ”sen kommer vi tillkorta ibland”, säger rektor. Det finns därför
tre resurslärare som är knutna till klasser, men som har möjlighet att arbeta med vissa
elever i ett särskilt rum eller med hemundervisning där sådan krävs. Elevgruppen är
flexibel och omfattningen på elevernas vistelse i den mindre gruppen varierar. Lärare
som ansvarar för klassens undervisning förser också dessa elever med material och
uppgifter. En av lärarna säger att ”målsättningen för verksamheten är att ge eleverna det
stöd de behöver, men man försöker också få med dem så mycket som möjligt i klassen”.
Det övergripande ansvaret för åtgärdsprogrammen som Fanny har tilldelats, innebär att
hon efter pedagogiska utredningar kommunicerar med såväl elev och vårdnadshavare,
som rektor och lärarna. De involveras därmed i upprättandet av åtgärdsprogrammen.

14

Vid en efterföljande intervju ett halvår senare, delar Ewa uppdraget med kollegan. Ett
specialpedagogiskt arbetslag har bildats bestående av Ewa och hennes kollegor som arbetar med särskilt
stöd. Ewa ansvarar för att upprätta ett övergripande schema för dem. Arbetsuppgifterna fördelas och
omfördelas, utifrån elevernas skiftande behov. Samverkan med EHT sker enbart i vissa specifika elevfall.
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4. Rektors ledarskap och visioner
Rektor A påpekar vikten av ett öppet klimat och att lärarna ser varandra som ett stöd.
Själv tar hon aktivt del i uppföljning av prov- och screeningresultat, samt rör sig ute bland
klasserna.
Rektor B beskriver att avsikten med Beas anställning har varit att få tillgång till någon
som är mer kompetent och kunnig inom området än vad rektor själv anser sig vara. Han
säger sig framföra detta till Bea, så hon vet att hon är viktig. Specialpedagogen blir
därmed en inflytelserik part att rådfråga och bolla idéer med, samt ett redskap för att
implementera värdegrunden genom handledningsfunktionen.
På C-skolan har rektors inkluderingstankar tagit sig uttryck i anställning av två
specialpedagoger och avsikten är att rekrytera ytterligare en specialpedagog.
…för det här med inkluderingar, ska vi tro att eleven lär sig bäst i en miljö med klasskamrater och
[i] interaktion med andra, så lär du dig mer kanske än vad du får vid sidan av. Sen kan du behöva
stödet att komma vidare med struktur och sånt. Det gjorde att vi, när vi skulle rekrytera för att få två
speciallärare, inte trodde på det här. Så då anställde vi specialpedagoger. (Rektor C)

För att inte specialpedagoger ska fastna i sin gamla lärarroll har uppdraget förtydligats
och tjänsterna har gjorts om till semestertjänster. De uppmuntras att ha föreläsningar om
specialpedagogik för personalen, berätta om hur de använder sin tid och vad de ser ute i
klassrummen. De kollegiala observationerna är en följd av detta, vilket innebär att lärare
parvis observerar varandras lektioner med fokus på något avgränsat (t ex hur en lektion
inleds och avslutas). C-skolan befinner sig i en utvecklingsfas med såväl förändringar i
själva organiseringen som i policy och visioner. Det ledarkoncept som alla medarbetare
utbildas i, ställer sig dock elevhälsans personal sig kritisk till.
Rektor D (bitr.) överlåter mycket ansvar till det specialpedagogiska arbetslaget som
beskrivs vara en ”jättestyrka”. En dag eller ett par halvdagar per termin används för att
gemensamt lägga upp strategier för hur och vad de ska jobba med. Rektor ger uttryck för
en idé eller önskan om kollegialt lärande som grundas i diskussioner mellan lärare och
tillsammans med specialpedagoger. En vision är också att kunna ha tre pedagoger på två
elevgrupper/klasser och första steget för kollegialt lärande är att våga ha någon annan i
klassrummet, enligt rektor.
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E-skolans lärare är organiserad i ämneslag och rektor säger sig vara en ”väldigt stark
anhängare av att det är viktigt att varje lärare också får vara ämneslärare”. En
organisationsförändring av arbetslagen står dock för dörren, med syfte att möjliggöra
sammanhållen tid för undervisande lärare som har samma elever. Rektor är inte helt nöjd
med organiseringen av det specialpedagogiska stödet ännu och det beskrivs som
otillräckligt. Hon uttrycker en osäkerhet huruvida den valda strukturen är en ”ideal”
organisation, men säger sig sakna ett bra koncept. ”Specialpedagogiken får inte leva sitt
eget liv och bli nå´n egen liten låda i skolan”. Visionen är att alla elever som behöver
stöd och hjälp ska få det och rektor fortsätter: ”Sen om det är i en person, en
specialpedagog eller om det är i att man hjälper en lärare att göra rätt saker… det sista
låter ju smidigare och bättre tycker jag”. Samtidigt påpekar hon att ”vi kan inte ha en
torped i klassrummet som förstör för 27 andra”. Rektor talar vidare om sjösättning av ett
nytt arbetssätt för skolans EHT och en strävan att få till stånd en samverkan mellan
specialpedagogen inom EHT och det nybildade specialpedagogiska arbetslaget.
F-skolans arbete har en uttalad riktning mot tre utvecklingsområden, vilka beskrivs av
rektor. Det handlar om hur undervisningen ska anpassas för att fånga upp elevers
intressen, behov, deras tänkande om ämnet och vad de vill lära sig. Det andra handlar om
elevernas delaktighet, dvs hur de ges möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt. Det
tredje är trygghet och studiero. Rektor ser EHT-personalens delaktighet i det här arbetet
som mycket viktigt. Fanny och hennes kollegor ska finnas med som samtalspartners och
bygga broar mellan EHT och lärarna. Rektors önskan är också att Fanny ska ges möjlighet
att befinna sig mer ute i klasserna/grupperna och därmed kunna följa upp och samtala om
undervisningen tillsammans med berörda lärare.
5. Rektors och lärares inställning till elever i svårigheter
På Anns skola betonar både lärare och rektor att elever i behov av stöd är allas ansvar.
Det ”specialpedagogiska tänket” är nödvändigt för var och en som arbetar med eleverna
och det handlar om en interaktiv relation, där lärarna byter idéer och material med
specialpedagogen. Ann blir deras bollplank och hjälper dem till olika perspektivtaganden.
Rektor A påpekar att hon inte förordar att man plockar ut elever från sina ordinarie
klasser, men säger också att det behövs ibland. Det upplevs emellertid inte som
utpekande, eftersom man ständigt jobbar med olika gruppkonstellationer och det blir
därmed inget ”konstigt” att gå till specialpedagogen.
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Rektor B tror inte mycket på ”en till en”, dvs att en vuxen alltid ska följa en specifik elev.
En strategi för B-skolan är istället att begränsa gruppstorlekarna för att ordinarie lärare
ska hinna se alla elever. Ett aktivt arbete med grupperna sker dessutom för att skapa
gemenskap. Bristande ekonomi utgör ett hinder, men ett hinder är också den syn på elever
i svårigheter som alltjämt lever kvar. ”Bort med dem, de kan va nå´n annanstans så blir
det bra”, citerar rektor B sina lärare.
Eleven ska finnas i klassen, säger rektor C. Samtal med olika aktörer på C-skolan avslöjar
en viss ambivalens när det gäller begreppet inkludering. En lärare menar att det har blivit
”ekonomiskt lönsamt med inkludering” och menar att hon innerst inne känner att det
finns några elever som behöver ”mer”. Hon hänvisar till den lilla grupp (fyra elever) som
två lärare ansvarade för innan omorganiseringen och att det då också fanns fler lärare som
hade enskild undervisning. En annan lärares erfarenhet är att många elever tycker om att
få gå ut och lämna klassrummet för att få det lugnare och få ”egen tid”.
Rektor D upplever inte att elever plockas ut så mycket från sina ordinarie klassrum och
hon menar också att elever gärna går iväg till lokalerna där det specialpedagogiska
arbetslaget håller till. Hon är dock medveten om att äldre elever inte vill lämna sina
kompisar, vilket också en lärare på samma skola understryker. Ingen tvingar dem dit,
säger han, men det är viktigt att informera föräldrarna om att eleverna har fått erbjudande
om hjälp. Läraren menar att vissa elever, även om de har nått godkänt, kan bli stressade
i klassrumssituationer och de kan därför behöva få en chans att visa sin förmåga i en
mindre gruppkonstellation. Generellt anses dock att det specialpedagogiska arbetslaget
har för lite tid att jobba med eleverna och att alltför mycket tid går åt till dokumentation.
Lärarna på E-skolan beskriver att det finns elever som behöver det ”avskärmade” och
syftar då på undervisning i en mindre grupp hos specialpedagogen. Samtidigt
problematiseras den situation som uppstår när elever plockas ut från ordinarie
undervisning.
… och sen kan det bli lite att dom är en lektion hos Ewa och sen är dom två lektioner ute i klass.
Det är svårt att hålla ihop och få en röd tråd. För då tappar dom ju tid i klassen när dom är hos Ewa.
Men dom behöver den hjälp dom får hos henne, men dom är ohjälpligt efter, jämfört med resterade
grupp, eftersom dom alltid är borta en eller två lektioner […]. Det blir ingen bra balans riktigt.
(Lärare E1)
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Rektor menar att skolan ”har väldigt begränsade resurser” och man försöker utifrån sin
ekonomi få till ”nå´n slags optimal organisation”.
Vi har känt att vi har så många som inte kan sitta still i klassrummet, som inte fokuserar och som
har svårt, och då har vi känt att vi får mer resurs om vi samlar ihop dom och sätter en lärare där än
att vi ska stoppa ut fyra lärare i olika klassrum. (Rektor E)

Hon menar vidare att det finns ”många elever som skulle må mycket, mycket bättre av
att gå i en liten grupp” och förtydligar att det handlar om grupper med tio-tolv elever.
Resurser saknas dock, ”plus att länge har det varit väldigt fult också […] då har det hetat
att man särbehandlar alltså, negativ särbehandling har det varit”, säger hon.
Elevens egen uppfattning om sin skolgång betonas starkt av rektor F och
specialpedagogen blir ett redskap för att undersöka vad som ligger bakom, genom att hon
kan ställa andra frågor och ”frågandet är en viktig del i allt lärande för oss vuxna på
skolan”. Istället för att återbesätta en speciallärartjänst har man medvetet valt att få in
mer lärarresurser i grupperna. I exempelvis engelska och matematik har man ofta tre
lärare på två grupper. Rektor betonar vidare att ”det här med att släppa ifrån oss
problemet, dilemmat eller eleven, det försöker vi akta oss för”. Han menar vidare att det
finns tendenser och hela tiden en risk att det blir så om känslorna får styra, men det gäller
att hålla kvar att ”ansvaret för en lärare är att planera undervisning för alla elever”. En
lärare som också arbetade på skolan när det fanns speciallärare, uttrycker sig på följande
sätt när det gäller breddningen av lärarnas uppdrag:
Så jag vill nog ha, om man säger, alla utmaningarna, men jag vill inte ha så många elever på samma
gång […] färre elever med mindre spridning förut och nu fler elever med mer spridning. Det är klart
att det är sämre nu, för jag hinner ju inte med. Men hade jag fått ner elevantalet så… Jag tycker det
är kul att det spretar, att det är utmaningar. Så jag tycker nog att den här variationsrikedomen är bra,
men färre elever känner jag. (Lärare F)

6. Rektors och lärares tilltro till specialpedagogen
Rektor A och B talar i olika sammanhang om specialpedagogen som ”expert” och
betonar kompetensen som nödvändig. Att Ann blir så viktig, enligt hennes kollegor, är
att barnen har ett starkt förtroende för henne och den långa erfarenheten av många barn
ger henne en specifik kunskap om elever som får problem i sitt lärande. Kontakten med
familjerna uttrycks som en styrka, vilket också rektor understryker. Rektor markerar vid
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flera tillfällen sin tilltro till Anns kompetens och hennes förmåga att sköta sitt arbete.
Själv säger Ann att hon känner att rektor tryggt delegerar uppgifter, litar på henne och att
det ”känns jätteskönt”. Tilltron till specialpedagogens specifika kompetens visar sig även
i lärarnas beskrivning av den kännedom och kunskap hon har om allt och alla. En kollega
uttrycker det som att ”Ann kan hela skolan!” Skillnaden mellan klasslärare och
specialpedagogen handlar även om närheten till eleven.
Sen har de ju en möjlighet på ett annat sätt, just eftersom man kan sitta med en elev eller så. Man
har en möjlighet [att] mer kunna gå in på djupet med den eleven än vad man har som klasslärare.
När man har alla i klassen, så har man ju svårt att få samma dialog eller kontakt med eleven vid
varje tillfälle som de har. (Lärare A2)

Den specifika kompetensen rör också hanteringen av olika test- och screeningmaterial,
kunskap om olika metoder, undervisningsmaterial, hjälpmedel, IT-teknik etc. Flera lärare
uttrycker också att de får stöd i att ”göra rätt, formulera sig rätt”. ”Jag går och frågar om
jag är på rätt spår, är det här ett bra sätt att jobba?” (lärare A1)
De är ju lite experter på det här med vad som ska fyllas i vid exempelvis uppdrag till resursteamet
och först det här med pedagogisk utredning så får vi ju hjälp av dem att göra den, så att den blir,
vad ska man säga, korrekt ifylld och de är ju lite specialister på de bitarna. […] Likadant när det ska
skickas in till resursteamet… (Lärare A2)

Rektor A betonar att Ann aldrig ”sätter sig över någon annan” eller går in med några
pekpinnar. Det förhållningssättet anses göra lärarna mottagliga för råd och tips.
Rektor B anser att styrkan hos Bea är att hon är så verksamhetsnära, lätt att kommunicera
med och praktisk, dvs en handlingskraftig problemlösare. En alltför teoretisk
specialpedagog riskerar att tala över huvudet på exempelvis föräldrar, vilket rektor säger
sig ha tidigare erfarenhet av. Beas kompetens ger henne också kurage att dra i stoppsnöret. ”Stopp! Nu gör vi så här…” (rektor B). Rektor understryker betydelsen av Beas
arbete med föräldrarna och hur hon stöder lärarna i föräldrakontakterna, vilket också en
av lärarna poängterar.
Den betydelse som specialpedagogerna har på C-skolan lyfts fram i samtal med lärarna.
En av dem säger att ”alla riktigt bra saker jag gör, det har jag stulit från speciallärare”.
Samme lärare uttrycker följande om speciallärare/specialpedagoger:
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De är inte specialister på en annan sorts pedagogik än den vi har, utan de har ren
fingertoppskänslighet om hur man tar det till sin yttersta spets. […] Dom råd dom ger en, går att
använda för alla i klassen egentligen. […] Man får hjälp med grejer som man faktiskt kan använda
på bredden också. (Lärare C)

Rektor D ger uttryck för sitt förtroende för det specialpedagogiska arbetslaget och säger:
”Jag är jättestolt över dem. [De] har jättestor frihet att organisera sig, det finns ingen
anledning för mig att lägga mig i så länge jag inte hör något från någon”.
Lärarna på Ewas skola framhåller att hon är ”ute i verksamheten” och att eleverna känner
en trygghet hos henne. Där finns ett lugn och en tydlig struktur. De önskar sig en ”dubbel”
Ewa, en som kan vara med ute i klassrummen och en som kan ta ansvar för mindre
grupper. Hon anses vara den som kan ”plocka ner det på nå´t sätt, också till den här nivån
där den [eleven] är” (Lärare E2). Specialpedagogers specifika kunnande betonas även av
rektor, som menar att det består i förmågan att ringa in problemen och diskutera
hanteringen av dem, dvs hitta lösningar. Rektor beskriver Ewa som sin ”räddande ängel”
och säger sig ha mycket stöd av henne. Hon sägs vara oerhört självgående och hon ”tar
sig ofta an dom allra tyngsta” och i ”90 procent av fallen når [hon] stor framgång”.
För rektor F är specialpedagogen ”särskilt duktig på att förstå att skolsituationen går att
se utifrån olika perspektiv, horisonter”. Kännetecknet är förmågan att gå till botten för att
fånga elevernas perspektiv, vilket specialpedagoger är duktiga på. Det handlar om att
prata med istället för om eleven, enligt rektor. Sedan tillkommer förmågan att möta lärare
och genom positiv nyfikenhet och frågande få dem att själva göra upptäckter. Därutöver
är specialpedagoger pålästa på skolans uppdrag och gällande riktlinjer. ”För mig är Fanny
en väldigt viktig samarbetspartner” och rektor fortsätter att beskriva henne i termer av
”kvalitetssäkrare” och nå´n slags ”garant” i elevärenden. Det finns en trygghet i hennes
erfarenhet och utbildning, vilket också understryks av lärare på skolan. De påpekar att
Fanny är bred i sin kompetens.
Vilka strategier använder specialpedagoger sig själva av för
att stärka och forma sin yrkesroll?
Deltagarna i studien använder sig av varierande strategier för att hävda sin kontroll över
olika arbetsuppgifter och ämnesområden (Abbott, 1988). Akademisk kunskap beskrivs
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av Abbott (1988) som en viktig komponent, eftersom den sätter gränser gentemot andra
skolaktörer och därigenom påverkar den grad av legitimitet som specialpedagogen får.
1) Personlig och professionell kompetens utgör det första av fyra teman som
utkristalliserats i det analyserade datamaterialet. Specialpedagogerna hänvisar ibland
generellt till den akademiska kunskap som krävs för den specialpedagogiska rollens
utövande, men de lyfter också fram sina egna styrkor, specifika intressen och personliga
egenskaper för att markera det som utmärker deras yrkesroll. Detta kan jämföras med
rektorers och lärares uttalanden (se ovan), där såväl personliga som professionella
aspekter lyfts fram i beskrivningarna av specialpedagogerna.
Nästa tema är 2) Relationsskapande och närvaro. Behovet och betydelsen av att känna
skolans elever och personal och att vara känd av dem, är ett genomgående drag i
fallstudierna, dvs en strategi som specialpedagogerna använder sig av. De arbetar aktivt
för att bygga och upprätthålla relationer med olika aktörer. Främst framhålls kontakten
med elever och lärare, men också föräldrasamverkan utgör en viktig del.
Den tredje strategin 3) Självständigt och initiativtagande ledarskap belyser
specialpedagogernas aktiva handlingar för att skaffa sig mandat och säkerställa sin
position, ibland formulerad i termer av ”mellanchef”. Utgångspunkten kan vara att
specialpedagogen ser behov av att ta beslut, att reagera och agera när ingen annan gör
det. Det kan också handla om att våga ifrågasätta, gå emot eller säga nej mot bakgrund
av egna övertygelser och erfarenheter, vilket också knyter an till den första strategin.
Därigenom stärker de sin legitimitet bland andra skolaktörer (Jmf Layton, 2005; Szwed,
2007a).
Den fjärde strategin, att inta 4) Rollen som sambandscentral och stödjande länk, gränsar
till den föregående. För att ta kontroll över vissa områden i verksamheten, ikläder sig
specialpedagogen sig ofta rollen som sammanbindande länk mellan olika kommunikativa
kontexter, vilka i sin tur bygger upp verksamheten (Möllås, 2009). Specialpedagogen
inbjuder sig själv, erbjuder sina tjänster och tillvaratar de ”luckor” eller friutrymmen som
uppstår mellan skolpraktikens olika kontexter. Specialpedagoger framstår ibland som
medlare mellan olika aktörer. Genom att de har en större helhetsbild av en elev, blir de
en slags sambandscentral som knyter ihop olika trådar och insatser. De kan även tolka
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och översätta olika aktörers yrkesspråk, t ex logopedens, till en nivå som gör
informationen tillgänglig för lärare och föräldrar.
1. Personlig och professionell kompetens
Ann lyfter fram sin långa tjänstgöringstid på skolan, som innebär att hon också har
undervisat biträdande rektor. Ann äger skolans historia, i jämförelse med andra
medarbetare. Under fältstudierna synliggörs hur hon motiverar sina handlingar utifrån
tidigare erfarenheter som lärare och sin mångåriga erfarenhet av barn- och
föräldrakontakter. Det blir inte bara en fråga om utbildningens innehåll utan också
indirekt åldern, eftersom den ”tysta kunskapen” som hon talar om, är något man utvecklar
under det praktiska utövandet. ”En rutinerad gammal lärare har ögon och öron överallt.”
Detta ger henne också mandat att också säga ”stopp”. Det gäller att vara prestigelös och
”verkligen lyssna på vad barnet, föräldrarna eller kollegan säger”. Hennes utgångspunkt
i handledningssituationer är att ”det är inte jag som har idén som säljer, utan det är du.”
Hon säger vidare att det handlar om ”ödmjukhet eller om du vill, om slughet”.
Det är min största resurs tror jag, att jag är och att jag ger av mig själv till barnen och de vuxna.
Alltså jag säger nästan aldrig nej. Sen nästa stora resurs – att jag är så gammal och att jag har så
mycket erfarenhet. (Ann)

Anns sociala engagemang ligger som grund hos henne själv, men möjliggörs också
genom den tid hon har till förfogande inom sin tjänst. Det sociala engagemanget sträcker
sig också utanför skolans reguljära väggar och tider, till exempel i planering av en
ungdomsgård. Hon har tidigare arbetat med handledning (kollegiesamtal) i större
utsträckning, men konstaterar att ”det är verkstad, det är handling… det är nog det som
är min grej och som jag lyckas bäst med”. Hennes strategi har istället utvecklats till
modellskapande, dvs andra lärare och de som är mindre erfarna är med och ser hur hon
bemöter elever och föräldrar, hanterar problem och genomför sin undervisning.
Bea framhåller vikten av att specialpedagoger i grundskolan är utbildade lärare och har
egen lärarerfarenhet. Enligt henne måste man dessutom ha kompetens och intresse för
läs- och skrivsvårigheter om man arbetar inom grundskolans tidigare år. ”För att få
mandatet att förmedla kunskap, så måste man själv ha haft kunskapen.” Hon pekar på sin
egen erfarenhet av undervisning och att hon har jobbat mycket med läs- och
matematikinlärning. Hennes specifika förmåga är, enligt henne själv, ”att se olika typer
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av behov som finns och hitta på alternativa sätt att göra det på”. Struktur, ramar och
envishet är viktigt, men ”det är nog förmågan att vara närvarande som är min största
förmåga”.
I 17 år har jag tränat mitt intuitiva sätt att jobba […], har en bra förmåga till att läsa av människor
som inte säger med ord vad de vill ha sagt […] Det var ju vägen egentligen till att jag blev ännu mer
intresserad av att bli specialpedagog. (Bea)

Hur specialpedagogen hävdar sin kompetens visar sig också indirekt i situationer där
gränsen mellan den egna och andras professioner markeras. Som exempel kan nämnas
ett EHT-ärende där Bea föreslog en pedagogisk kartläggning med fokus på motorik. I
gruppen framkom också ett förslag på stöd av sjukgymnast. Bea hävdade sjukgymnastens
svårigheter att se hur det ser ut i skolan och gränsdragningen mellan professionerna
markerades. Tvärtom överskrids gränserna ibland, som exempelvis det tillfälle då Bea
ger föräldrar råd om medicinering av sonen, mot bakgrund av sina egna personliga
erfarenheter.
Catrine betonar sin akademiska kompetens där hon har ämneskunskaper med sig från sin
lärarutbildning.

Specifika

metoder

i

matematik

ingick

inte

i

hennes

specialpedagogutbildning, vilken istället bidrog med andra delar som handlade om
”förhållningssätt till elever och hur man kan tänka”. Catrine påpekar vidare att hon är
samtalsledare vid arbetslagsträffar, men är däremot mer av en deltagare i ämnesgrupperna
(matematik).
Doris relaterar till sin mångåriga lärarerfarenhet samt sin bakgrund som biståndsarbetare
och de konsekvenser det har fått för hennes intresse för mångkulturellt arbete. Hon har
valt att bo nära skolan, för att därmed kunna skapa och upprätthålla ett kontaktnät inom
skolans upptagningsområde. Utifrån sin tidigare erfarenhet som tillsynslärare, har Doris
ett stort intresse för skolans inre organisation och kommer gärna med förslag och
synpunkter till kollegor på alla nivåer om hur olika saker kan hanteras.
Ewa lyfter fram värdet av sin grundutbildning som mellanstadielärare och anser att hon
inte skulle ha klarat sitt arbete utan den kompetensen. ”Jag har ju nosat på allt” säger hon
och beskriver tillgången på erfarenheter som gör att hon kan tipsa om metoder och hur
man konkret kan arbeta med eleverna. Engelska och matematik är ämnen som hon är
särskilt intresserad av och hon har bl a bedrivit projektarbeten rörande
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engelskundervisning. Hon säger sig vara van vid att ha många bollar i luften, men betonar
att man måste ta en sak i taget. Det framkommer också i samtalen att hon bromsar upp
när kollegor tenderar att rusa iväg. Hennes slogan är att ”ingenting är omöjligt” och hon
vill utmana sig själv i arbetet för att skapa förutsättningar för elevers lärande.
Fanny visar stor respekt för individers integritet och är diskret i möten med olika aktörer.
Hon intar en inlyssnande roll, vilket är ett utmärkande drag för henne. Detta gäller oavsett
vilka hon möter och om det sker i spontana kontakter eller formella möten. Hon påpekar
vikten av att behålla lugnet och inta ”en vänlig inställning”, istället för att gå i
konfrontation. Fanny lyfter fram värdet av sin bakgrund som mellanstadielärare.
Samtidigt är hon tydlig med att informera lärarna om de områden hon saknar tillräckliga
ämneskunskaper i (fysik och kemi). Hon är mån om sin egen kompetensutveckling, har
gått en rad kurser och fortbildar sig alltjämt genom högskolekurser och på annat sätt för
att vidga sin kompetens inom läs- och skrivutveckling och för att kunna leda det
kollegiala lärandet.
2. Relationsskapande och närvaro
Ann är aktiv i sitt relationsskapande även utanför skolans väggar, vilket bidrar till hennes
stora kontaktnät.
Sen känner jag otrolig glädje och styrka genom att jag känner så många barn och deras föräldrar,
alltså jag är känd i området. Jag har varit här så länge att jag har haft barnens föräldrar i skolan, så
det är en viktig tillgång tycker jag. (Ann)

Inom skolan söker hon ständigt upp elever och lärare. Hon tycks aldrig lämna någon
händelse åt sitt öde utan uppföljning, vare sig det handlar om en elev eller en lärare som
har bett om hjälp. Att hon har elevernas förtroende märks exempelvis i den uttalade
besvikelsen när hon inte har rastvakten och inte minst i de spontana besöken på hennes
rum, dit barn kommer för att få hjälp, ”hämta ork” eller för att tala om att hon är världens
bästa lärare.
Bea framhåller den insyn hon har i flertalet verksamheter, eftersom hon finns med
överallt och ser hur det fungerar. Hon berättar vidare att hon ibland får rycka in som
vikarie, men ser det som en möjlighet att lära känna eleverna. Hon rör sig också ute på
skolgården och observerar barnens lek. Hennes mål är att titta in i klassrummen, hälsa
på, visa sig och hjälpa till.
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Lärare och elever fångar upp Catrine då hon rör sig inom skolbyggnaden och hon tar
själv kontakt. Hon säger sig känna många vid det här laget och vid spontana och
informella samtal med elever kollar hon hur det går för dem, hur läget är, eller att hon har
saknat någon som har varit frånvarande. Med det vill hon visa att hon är intresserad.
Doris har som rutin att hämta eleverna och följa dem tillbaka efter lektionerna. Hon rör
sig således mycket mellan och inom byggnaderna, vilket ger en hög frekvens av kontakter
med kollegor, elever och andra aktörer. När hon passerar genom korridorer och
personalrum görs avstämningar som rör elever, provresultat, läkarkontakter,
schemaändringar, avbokningar, vikarier, mötestider etc. Doris tar ofta initiativ till
informella samtal med olika yrkesgrupper på skolan, t ex fritidshemspersonalen och
småpratar om deras sociala situation i stadsdelen. Hon interagerar också mycket med
elevers syskon och föräldrar. Hon ser det som sitt ansvar att lotsa dem in i området och
in i skolan.
På samma sätt rör sig ständigt Ewa inom skolbyggnaden, med dess klassrum och
gemensamhetsutrymmen. Dagarna fylls av längre eller kortare kontakter och
avstämningar med såväl elever som personal. Hon värnar om relationerna till eleverna
och betonar vikten av att se eleven i ett helhetsperspektiv, där också den sociala
situationen samt den fysiska och psykiska hälsan inkluderas. Elever söker upp Ewa,
ventilerar sina frågor och bekymmer, eller ber att få sitta i hennes rum och arbeta. Ofta
uttrycker hon glädje över samtal som hon har haft med elever, vårdnadshavare och
personal. När en lärare blir sjuk och lektionen ska bedrivas ”lärarlös”, är hon genast där
och tar hand om gruppen och undervisningen.
Fanny är mycket noggrann med att upprätthålla och vårda sina relationer med personal,
elever och vårdnadshavare. Hon säger sig ha ”en ganska positiv inställning”, rent
generellt.
Nästan hundra procent av dom eleverna jag har här inne, kan jag känna liksom… jag tycker om dom
[…] Dom är ju faktiskt jättemysiga… och det kan man ju hoppas liksom att det märks och att det
liksom smittar av sig.

Hon har god kännedom om många elever sedan deras tidigare skolår och även lärare
påpekar värdet av detta. Fanny bygger relationer genom att lyssna, vara tillhands och
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backar inte heller för att gå ut och ta över en klass om det uppstår ett akut vikarieproblem
eller om en lärare behöver stöd.
3. Självständigt och initiativtagande ledarskap
Specialpedagogens vilja och möjlighet att ta egna initiativ får konsekvenser direkt eller i
ett senare skede. Ann har tillsammans med en socionom sökt medel till olika projekt med
syfte att alla barn ska få möjlighet att göra ett museibesök. I ett annat projekt har det
handlat om att alla barn ska få deltaga i boksamtal. Hon har vidare varit initiativtagare
till föräldraföreningen och dess aktiviteter, samt till fadderverksamhet mellan äldre och
yngre elever. Hon berättar att elever och föräldrar ofta vänder sig till henne och en del
tror att hon är rektor. Hennes beslutsamhet framträder i olika situationer och hon vågar
agera ambassadör för elever i de konfliktsituationer som kan uppstå mellan lärare och
elever. Hon ger också råd till rektor om hur elever och föräldrar med begränsade svenskakunskaper kan eller bör bemötas, för att inte missförstånd ska uppstå.
Bea initierar förändringar av verksamhetens organisering för de elever som är i behov av
särskilt stöd. Tekniska anpassningar utgör ett exempel på områden som hon går i spetsen
för. Hon leder ofta ”pedagogisk eftermiddag” som är en form av kompetensutveckling
för personalen.
För att det ska gå framåt…nå´n måste leda och det blir ganska ofta så att det är jag som gör det. […]
ofta har jag märkt genom livet att det blir så att det blir jag [som] tar tag i det och så gör jag det. Jag
orkar inte liksom vänta på att nå´n annan ska göra…(Bea)

Hon beskriver sig som rektors ”öga utåt”, och säger sig ha en ”mellanchefsposition”, men
blir också ”nå´n form av ansikte utåt för skolan också”.
Jag tycker faktiskt att det är ganska viktigt att som specialpedagog att ha ett nära samarbete med
ledningen, att kunna va skolutvecklare […] Vill man va en så´n som driver framåt så måste man ha
den positionen. (Bea)

”Eftersom det inte fanns några riktlinjer för hur jag skulle jobba här så hitta jag på det
själv då, helt enkelt, men det finns alltid massor att göra”, förklarar hon vidare. Hon
påpekar att hon inte bestämmer i onödan, men om det behöver tas beslut så gör hon det
och återkopplar till rektorn: ”Nu bestämde jag så här, så du vet”. Även i mindre ärenden
är Bea snabb att handla. När ett dataprogram krånglar och en lärare frågar henne om råd,
tar hon genast initiativet och kontaktar det berörda företaget. Den berörda läraren ursäktar
med att det inte var så hon menade, för hon kunde ju ha ringt själv.
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Catrine inser att hon tar på sig för mycket själv, men hon visar vid flera tillfällen prov på
att hon också sätter gränser för sin egen, för elevers och kollegors skull. Efter
påtryckningar från specialpedagogerna har ledningen formulerat en prioriteringslista för
deras arbete, eftersom tiden inte räcker för att täcka behoven. Catrines mod att säga nej
visar sig bland annat vid ett tillfälle då en av rektorerna kommer oanmäld med en utländsk
studiebesöksgrupp till en klass. Hon ställer sig och markerar stopp vid dörren, med
hänsyn till eleverna och läraren. I ett annat sammanhang ombeds hon av en annan rektor
att skriva ett åtgärdsprogram. Hon väljer att säga nej, eftersom hon anser att den vidtagna
åtgärden är oacceptabel och dessutom har ärendet inte varit uppe i EHT. Ett sådant
åtgärdsprogram får i så fall rektorn skriva själv. Hennes beslutsamhet framträder även
när hon ålägger en tredje rektor att fixa ett rastvaktschema, eftersom den delen inte
fungerar. Skolans kurator konstaterar att Catrine är ”biträdande biträdande rektor”.
Doris intar en viss ledarroll, parallellt med rektors ordförandeskap i EHT. Hon föreslår
turordningen på aktuella ärenden och erbjuder sig att lösa vissa akuta problem. I spontana
kontakter med olika kollegor på skolan föreslår hon aktiviteter och förändrade rutiner, till
exempel inom studievägledarens ansvarsområde. Vidare är det hon som ansvarar för
förvaring och arkivering av nationella prov.
Ewa upplever att hon får gehör hos rektor för sina synpunkter och idéer och att hon har
rektors förtroende. Samtidigt uttrycker hon att ”det är väl jag själv som har fått trycka på
rätt mycket mer för att få bidra till organisationen”. Det egna initiativtagandet visar sig
bland annat i uppbyggnaden av strukturer och tillskapandet av rutiner, vilka hon anser är
nödvändiga. Här kan nämnas det förberedande arbetet inför mottagandet av elever i år
7, som hon har initierat, genomför, dokumenterar och följer upp. Syftet är att skolan och
dess personal ska vara väl förberedda och organiserade för att möta alla nya elever i behov
av särskilt stöd. Ytterligare ett exempel är att Ewa har velat förändra hanteringen av
åtgärdsprogram och skapa en struktur som ligger i linje med Skolverkets allmänna råd.
Vidare har hon på eget initiativ gjort och gör sammanställningar av elevers resultat i
matematik och engelska, för att kunna påvisa behov av åtgärder och resurser.
Fanny talar inte om sig själv i termer av ledare, men framhåller betydelsen av samarbetet
med rektor och att hon får vara ett bollplank för honom. Vidare uttrycker hon glädje över
att ”ha lite koll, va lite insatt i olika saker och bli efterfrågad”. Hon upplever att hon har
legitimitet bland lärarna och att det uppskattas det hon gör. En problematik som Fanny
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lyfter handlar om att hon inte har möjlighet att bestämma i de lägen hon ser, eller kan
förutse vad olika beslut får för konsekvenser. Hon riskerar därmed att ibland hamna i
lojalitetskonflikter, men poängterar att i sådana fall måste hon ta elevens perspektiv och
parti.
4. Rollen som sambandscentral och stödjande länk
På A-skolan betonas vikten av att skapa kontakt och förtroende hos föräldrarna och möta
dem om de är upprörda. Ann beskriver sin roll i dessa sammanhang och säger sig vara
beredd att låta föräldrars galla ösas över henne, när så behövs. Ytterligare exempel på
funktionen som en stödjande länk visar sig när hon berättar om att hon följt med en lärare,
vars uppdrag var att diskutera ett elevärende i det centrala resursteamet. (Även rektor och
lärarkollegorna bekräftar Anns centrala roll, vilket har beskrivits ovan.)
Att vara spindeln i nätet, som en koppling mellan lärare och ledning, är den bild av
yrkesrollen som Bea har fått genom sin specialpedagogutbildning. Hon är också länken
till externa funktioner. I lägen då det skär sig i kontakten mellan lärare och föräldrar,
träder Bea in i en handledande funktion. ”Om det är nå´n förälder som är lite taggig så
kan jag också gå in som stöd […] och då kan jag också leda samtalet”, säger Bea. Hon
känner att hon har mandat och att lärarna litar på henne. ”Min syn kanske stämmer
överens med det här stället”, säger hon och berättar att hon har efterträtt en
specialpedagog på skolan som inte jobbade ”mot elever på det viset” som hon själv gör
och som inte heller handledde eller samverkade med föräldrarna i samma utsträckning.
Catrine beskriver sin och kollegans arbete som ”samordnare”. Behovet av sådana blir
särskilt tydligt på högstadiet menar hon, eftersom det kan vara svårt för en ämneslärare
att få en överblick. Specialpedagogen får en helhetsbild av eleven och ibland får hon
agera som dess företrädare. Det behövs någon som gör en planering och förklarar för
mentorer och arbetslag vad som behöver göras, vilket blir hennes roll vid
arbetslagsträffarna. Vid pedagogiska utredningar går det flera ”varv” och hon kan då
också vara med i samtal med eleven och föräldrar. Därtill påpekar hon att ”det är ganska
tacksamt att komma lite utifrån”. Det är ett annat utgångsläge än för lärare och mentorer
som har eleven i sin undervisning och som ska bedöma elevens prestationer. Ibland är
det ”tunga saker man ska säga”. Catrine tycker att specialpedagogerna har mandat från
rektorerna och från lärarna, men samtidigt är det en stor skola och mycket att hantera.
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”Jag tog på mig…” är ett återkommande uttryck hos specialpedagogerna. Doris tar på sig
rollen som sambandscentral. Hon kallar till möten och håller kontakt med en rad aktörer
(elever, föräldrar, rektorer, lärare i olika ämnen, modersmålslärare, skolkurator, tolk etc).
Ewa blir en länk mellan olika ämnen, lärare och övriga aktörer när det gäller elever i som
behöver stöd. Behovet av den sammanhållande funktionen anses bottna i skolans
nuvarande organisering av arbetslag. För några elever är hon också mentor. Hon blir
dessutom en sambandscentral som förbereder mottagandet av nya elever. Hon upprättar
kontakter med lärare och rektorer i överlämnande år 6-skolor, samt besöker klasserna på
vårterminen. Ewa strävar efter att vara en länk mellan EHT-personal och lärarna, även
om hon själv inte ingår i EHT. Hon tar emot lärarnas frustration och i viss mån också
skolledningens, när samarbetet med EHT-teamet inte fungerar.
Många av eleverna som Fanny möter har inte föräldrar som kan föra deras talan och då
ser hon det som sin uppgift. Det gäller att företräda dem gentemot skolledningen och
därför värdesätter hon närheten till rektor. Genom noggranna förberedelser och genom
uppföljningar och återkopplingar till berörda lärare efter exempelvis utredningar eller
kontakter med externa stödfunktioner, strävar hon efter att göra alla delaktiga i det
aktuella elevärendet. Fanny tar också på sig rollen att föra minnesanteckningar vid olika
möten med olika inblandade parter. (Rektor uttrycker det som att Fanny är den som
”håller ihop det” och hon intar en överbryggande och ”samordnande roll”.)
Vilka arbetsuppgifter ingår i specialpedagogernas
vardagspraktik?
En sammanställning har gjorts över den tid som specialpedagogerna ägnar sig åt olika
arbetsuppgifter (se figur 2). En analys av den rika variationen av uppdrag och
arbetsuppgifter resulterade i sju huvudkategorier av uppgifter.
Samtliga specialpedagoger, frånsett Fanny (0,8%), ägnar relativt mycket tid åt
undervisning av enskilda elever, elevgrupper eller i helklass. För Catrine utgör den här
delen 46% och för Doris 41%. Betonas ska dock att underlaget utgörs av observationer
under en specifik tidsperiod. I flera fall framkommer att specialpedagogernas arbete
skiftar under terminernas gång och ofta inträffar situationer som ändrar deras planering
och pågående arbete. Ett exempel är Ewa, vars undervisningskvot är högre (64,8%) under
fältstudieperioden än vad hon uppgav i den enkät som var utgångspunkt för urvalet.
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Under vårterminen ser det något annorlunda ut. På motsvarande sätt vittnar Bea om olika
intensivträningsperioder med läsgrupper eller mattegrupper under terminernas gång.
Sammanställningen synliggör dock variationen av specialpedagogernas yrkesroll. I stort
bekräftas resultatet också av specialpedagogernas egna dagboksanteckningar och av
beskrivningarna de gör av sina arbetsuppgifter under informella samtal och i intervjuer.
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Figur 2: Fördelning av arbetsuppgifter för Ann (A), Bea (B), Catrine (C), Doris (D), Ewa (E) och Fanny (F)

Den andra kategorin, arbete med sociala relationer och konflikthantering, utgörs av
informella samtal som specialpedagogerna för med olika aktörer under dagens lopp, dvs
relationer som ständigt skapas och upprätthålls i förebyggande syfte, men också samtal i
samband med konfliktlösning. Anns roll representerar i hög grad den formen av
arbetsuppgifter (36,3%), följt av Catrine (15,5%) och Ewa (11,9%). Kartläggning/utredningsarbete och dokumentation är ett vanligt förekommande uppdrag hos Fanny
(38,2%), Bea (26%) och Catrine (22,7%). Här framstår ytterligare ett exempel på hur
arbetsuppgifter varierar över tid. Fanny ägnade mycket tid under observationstiden åt
kartläggningsarbete och upprättande av åtgärdsprogram. Kategorien rymmer dessutom
flera olika typer av kartläggningar. Bea fokuserar bedömningar av elevers läs- och
skrivfärdigheter, medan Catrine gör observationer i olika klasser för att ge underlag till
undervisande lärare.
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Den fjärde kategorin handlar om information, uppföljning och utvärdering och omfattar
såväl formell som informell kommunikation kring elevers lärande och utveckling,
resultat av gjorda stödinsatser etc. Hit hör deltagande i EHT-möten, överlämnings- och
klasskonferenser eller spontana ”korridorsamtal”. För Doris utgör dessa arbetsuppgifter
en betydande del av hennes arbetstid (41%), men också Fanny (27,3%) och Bea (21%)
ägnar tid åt uppföljning. Anpassning av undervisningsmaterial och prov ägnar sig mest
Bea (13,2%) och Doris (7%) åt. Det kan också handla om stöd till lärarna avseende ITteknik och dataprogram, samt pedagogiska råd till lärarna som de efterfrågar för sin
undervisning. När det gäller skolutvecklingsarbete är det främst begränsat till Fanny
(27,3%), Bea (12,1%) och Ann (12%). Kategorin inbegriper övergripande
organisatoriska uppgifter och/eller pedagogiska utvecklingsprojekt, samt samverkan
kring dessa. Avslutningsvis återstår praktiska göromål av allehanda slag, vilket kan
handla om ansvar för firande av högtider, inköp etc.
Handledning är ett begrepp som ofta används i samband med uttalade förväntningar och
beskrivningar av en specialpedagogs uppdrag. Innebörden av handledning i
vardagsarbetet är dock svårt att definiera och avgränsa. Oavsett vilken typ av
arbetsuppgifter som beskrivs i flertalet av ovanstående kategorier av arbetsuppgifter,
finns inslag av handledning. Det kan röra sig om formella handledningstillfällen men de
informella tillfällena utgör ett betydligt vanligare inslag i specialpedagogernas vardag.
Själva innehållet för handledningen kan variera. Det kan vara frågor som berör
undervisningen, anpassning av material/läromedel eller digitala hjälpmedel. Det kan
också vara handledning i samband med upprättande av dokument eller i hantering av
relationer och konflikter.
Berättelser om hur sex specialpedagogers dagliga arbete
tar gestalt
Under analysarbetet växte successivt olika berättelser fram, en för vardera respondenten
(Klang et al., 2016). Var en av dem sammanfattades i ett övergripande begrepp med syfte
att synliggöra vad som karaktäriserar den enskilde specialpedagogens dagliga arbete.
Som en kortfattad sammanfattning av hur det specialpedagogiska uppdraget tar gestalt
för sex olika specialpedagoger följer här berättelsen om en skolkurator, en systematisk
detektiv, en handledande matematiklärare, en tillsynslärare, en verkställande
speciallärare, samt en skolutvecklare.
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Ann - ”skolkuratorn”
Beteckningen ”skolkurator” har sin grund i det sociala engagemang som genomsyrar
Anns arbetsuppgifter. En mängd informella kontakter med elever, föräldrar och lärare
kännetecknar hennes vardag. Hon ses ofta som medlare och utredare i konfliktsituationer
som uppstår mellan elever, men också mellan lärare och/eller föräldrar. Hennes förmåga
att hantera konflikter, samt hennes nära relationer till föräldrar uppskattas av såväl lärarna
som rektor. Ann betonar vikten av att känna barnen, deras familjer men också deras
grannar. Detta möjliggör ett trygghetsskapande.
Elever uppsöker Ann spontant för att berätta om hur det har gått på ett genomfört prov,
eller i andra små ärenden där hon exempelvis erbjuds att köpa munkar av dem. Ann är
alltid i rörelse och uträttar sina arbetsuppgifter på stående och gående fot. Hennes rum
står olåst och öppenheten är såväl bildlig som bokstavlig. En elev kommer till Anns rum
och säger: ”Ursäkta, men jag har det jobbigt hos läraren, jag trivs mycket bättre här.”
Det sociala arbetet utgör drygt en tredjedel av arbetstiden, under den observerade
perioden. Betonas ska dock att det sociala engagemanget i hög grad färgar även andra
arbetsuppgifter. I utvecklingsprojekt som syftar till att stödja barn från lägre socioekonomiska förhållanden, arbetar hon exempelvis med finansieringsfrågor för
studiebesök, planering av sommarkolonier och bildandet av föräldraföreningar. Hon
engagerar sig i skolans fadderverksamhet och åldersblandningen utnyttjas i det
pedagogiska arbetet, t ex i läsgrupper eller i samband med studiebesök/utflykter.
Den mångkulturella skolmiljön präglar Anns undervisning med elevgrupper eller klasser.
Språk- och läsutveckling dominerar arbetet och det fyller cirka en tredjedel av den totala
arbetstiden. Hon menar att förmågan att kunna läsa är en rättighet för barn och ett viktigt
redskap för rättvisa och jämställdhet i samhället.
Ann framträder som en naturlig auktoritet på skolan som handleder och ger stöd till
elever, lärare och föräldrar, men som i mindre omfattning ägnar sig åt pappersarbete. Hon
ställer sig kritisk till den komplicerade dokumentationen som skolorna har ålagts att göra.
Hon känner sig ”otroligt dålig som specialpedagog” när hon sitter på nätverksmöten och
”inte har koll på alla tester som ska göras och alla papper som ska skrivas kors och tvärs”.
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Bea – ”systematisk detektiv”
Bea beskriver sig själv som en detektiv, vars uppgift är att lista ut vad den felande länken
är när ett barn inte förstår eller kan lära. Detta speglar i hög grad hennes arbetsuppgifter
där ungefär en fjärdedel ägnas åt kartläggnings- och uppföljningsarbete. Bea gör
observationer, genomför screeningtester och kompletterar därmed lärarnas egen
uppföljning av elevers läs- skriv- och matematikutveckling. Även testning och
träningsprogram för arbetsminne genomförs. Kontinuerligt återkopplar hon resultaten till
lärarna.
Arbetet omfattar även direkt undervisning med elever för att ge dem teknikträning i läsoch skrivning, men också i matematik. Det sker en till en, eller i grupper. Beas kompetens
avseende digitala hjälpmedel och olika anpassningar utifrån elevers skilda behov, är
uppskattad bland lärarna som får tips på material. Handledning med lärare och andra
aktörer (t ex föräldrar) utgör en central del i arbetsuppgifterna. Spontan handledning
uppstår i lunchrummet då lärare fångar upp henne och hon involveras ofta i
uppföljningssamtal som berör enskilda elever.
Bea önskar sig speciallärare som skulle kunna avlasta henne i undervisningsdelen och
därmed möjliggöra en större kvot av handledning med lärarna, vilket är en angelägen
uppgift för henne som specialpedagog. Tidigare har också elevsamtal förts som
handledningssamtal i arbetslagen under vissa perioder. Tiden är dock en begränsande
faktor. För Bea är hänsynen till barns olikheter det centrala och hon kan irritera sig över
kommentarer som handlar om att vissa barn inte passar in och därför borde vara någon
annanstans. Hon betonar att pedagogen måste ”titta på sig själv”, vilket hon eftersträvar
i kvalificerade samtal med kollegor. Vidare anser hon att lärarna bär huvudansvaret för
elever i behov av särskilt stöd, men att hon är ”behjälplig”. Bea ställer sig positiv till
diagnoser när sådana är befogade och pekar på att det är viktigt, speciellt för familjen.
Utöver sina ledaruppdrag i ett arbetslag och medlem av ledningsteam och EHT, deltar
hon också i elevhälsomöten där föräldrar och företrädare för skolan möts vid särskilda
elevärenden. Utvecklingsprojekt som Bea engagerar sig i rör utveckling av rutiner för
screening och organisering av särskilt stöd.
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Catrine – ”handledande matematiklärare”
Catrine beskriver sig själv som specialpedagog och matematiklärare, vilket är en
kombination som blir mycket viktig i hennes arbete. När Catrine anställdes beskrevs
uppdraget i termer av implementering av en ny form av specialpedagogik, jämfört med
den tidigare verksamheten. Som hon förstod det, var uppdraget ”att jobba mer
inkluderande, mer handledande, att det inte skulle bli en-till-en undervisning bara”.
Hennes roll är att försöka förändra det som sker i klassrummet, att låta lärarna ges tillfälle
att föra fram sina egna tankar och idéer istället för att hon kommer med färdiga lösningar.
Lärarna ska få det yttersta ansvaret för eleven, se var hen befinner sig och sedan hjälpa
och stödja. På Catrines prioriteringslista över arbetsuppgifter står således handledning av
arbetslag högst upp och lägsta prioritet har undervisning med elever. Observationerna av
Catrines vardagliga arbete visar emellertid att nästan hälften av hennes tid ägnas åt just
undervisning. Det handlar främst om gruppundervisning för elever som riskerar att inte
nå målen i matematik och som därmed får extra träning.
Hon deltar vidare i arbetslagsmöten för matematik- och naturvetenskapslärare där hon
använder sin dubbla kompetens, dvs dels som matematik- och naturkunskapslärare, dels
som specialpedagog. Ofta söker lärare spontant upp Catrine för att diskutera hur de skall
förhålla sig till enskilda elevärenden och elevgrupper. Handledning ingår också i det
kartläggningsarbete som hon genomför, t ex när hon mer systematiskt observerar
klassrumssituationer för att sedan diskutera med klassläraren om hur man kan arbeta med
såväl hela klassen som enstaka elever. Catrine menar att ibland kan en elev behöva, inte
en assistent, men en extra person som är en ”bra lärare”, ämneskunnig och med
pedagogisk bakgrund och som kan vara med i början av en lektion. Det kan finnas behov
av någon form av dubbelbemanning.
Catrine kan avsätta sammanhållen tid på kontoret för det dokumentations- och
utredningsarbete som hon bedriver. Här samarbetar hon ofta med biträdande rektorer och
andra i EHT-teamet och de stämmer kontinuerligt av med varandra. Vidare ägnar hon tid
åt bygga hållbara sociala relationer med enskilda elever och deras föräldrar. Strategier
för elevernas studier utgör ämnet för återkommande samtal med framförallt
högstadieelever och deras föräldrar. Det är också till Catrine som lärare och andra vänder
sig i akuta konfliktsituationer med elever.
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Doris – ”tillsynslärare”
Doris har en lång yrkeserfarenhet som folkskollärare, speciallärare, tillsynslärare och
biståndsarbetare. Efter återkomsten till Sverige valde hon att bosätta sig i det område där
skolan ligger, för att därigenom kunna skapa närhet till elevernas familjer. Doris
poängterar betydelsen av att skapa goda relationer med såväl föräldrar som elever. Hon
bibehåller också kontakten med elever som har slutat skolan. Ofta kommer elever
spontant och ber om att få komma in och jobba hos Doris. Förutom genomförandet av de
nationella proven, utgör utvecklingssamtalen en betydande del av hennes arbete under
den observerade perioden. Ett stort antal elever riskerar att inte nå upp till
kunskapskraven i olika ämnen, vilket innebär stora utmaningar. Doris poängterar vikten
av goda relationer för att kunna motivera eleverna till skolarbete. Hon och kollegorna i
det specialpedagogiska arbetslaget ges stor frihet att själva utforma sitt sätt att arbeta och
rektor väljer att inte blanda sig i deras arbete.
Doris liknar själv sin roll med det tidigare arbetet som tillsynslärare. Hon engagerar sig
gärna i organisatoriska frågor och ger gärna råd och stöd till nya kollegor. Det vardagliga
arbetet kännetecknas av samtal som ofta sker spontant under Doris´ rundvandringar i
skolan. Hon är ständigt på språng. Hon informerar och diskuterar enskilda elevärenden
med lärare, rutiner för genomförande av nationella prov och huruvida dessa rutiner har
följts. Hon plockar ner material från anslagstavlor, rengör whiteboards etc, när hon
passerar förbi.
Uppföljning, information och undervisning dominerar arbetstiden (drygt 80% av tiden).
Undervisningen genomförs med enskilda elever eller i mindre grupper. Hon är också med
och leder läsgrupper, där alla elever i en klass ingår. Trots den stora andelen undervisning
som Doris ansvarar för, efterfrågar lärarna mer av detta slag. Inkludering diskuteras ofta
i det specialpedagogiska arbetslaget enligt Doris och hon hävdar: ”Inkludering är inte att
alla elever sitter i samma klassrum och gör samma saker. Det är något mycket större.
Elevens önskemål och behov ska styra vad som görs.” Tid för reflektion och
dokumentation räcker inte till, vilket gör att hon ofta tar pappersarbetet med sig hem.
Ewa – ”verkställande speciallärare”
Ewas vardagsarbete utgörs till stor del av undervisning på en 7–9 skola. Varje morgon
startar hon med att skriva upp dagens schema på sin whiteboard. Lektioner med olika
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gruppkonstellationer och enskilda elever avlöser varandra under dagen. Hon undervisar
främst i svenska, engelska och matematik, men hon ombeds ofta genomföra moment i
andra ämnen. Det kan vara muntliga prov med enskilda elever eller uppgifter för någon
som har kommit på efterkälken. Ewa initierar scheman och skapar strukturer för att hela
skoldagen ska fungera för enskilda elever. Hon får ofta spontana påhälsningar i sitt rum
av såväl elever som lärare. Hon ger råd, servar med material, anpassar prov och hjälper
till vid upprättande av åtgärdsprogram. Mentorskapet för fem elever i behov av särskilt
stöd innebär föräldrakontakter, utvecklingssamtal, kontakter med socialtjänsten och
övriga stödfunktioner. Under perioder genomför hon också minnesträningsprogram för
elevgrupper.
Två outtalade specialpedagogiska spår kännetecknar skolans verksamhet. EHTpersonalen utgör det ena och kontakten mellan dem och lärarna är minimal.
Specialpedagogen inom EHT har endast en utredande funktion. Den operativa delen blir
sedan Ewas ansvar. Hon får hjälpa lärarna att tolka de gjorda utredningarna och av rektor
beskrivs hon som en ”fena på att spika upp” vad som ska göras. Didaktiken och
metodiken står i fokus och Ewa beskriver vikten av att hitta möjliga vägar för en elev att
ta sig kunskapsmässigt ”från en punkt till en annan”. Hon skulle dock i högre grad vilja
delta i och stödja klassernas reguljära undervisning. Därtill skulle hon vilja få möjlighet
att ägna sig åt pedagogiska utredningar för att få en helhetsbild av elevers skolsituation.
Det skulle också innebära deltagande i EHT-teamet för planering av det förebyggande
och stödjande arbetet som förväntas ske där.
Ewa har själv tagit initiativ till att besöka årskurs 6 eleverna på våren för att kunna
förbereda arbetet med blivande årskurs 7-eleverna. Hon upprättar elevkort, förbereder
och organiserar arbetet kring de elever som är i behov av stöd.
Fanny – ”skolutvecklare”
Det verksamhetsutvecklande och förebyggande arbetet präglar Fannys yrkesroll. Hon har
ett kommunövergripande uppdrag som skolutvecklare, vilket innebär att hon bl a bedriver
ett läs- och skrivprojekt för kommunens alla elever i årskurs 1 och 2. Projektet ska
utvidgas till att också omfatta tredje årskursen. Inför kommande läsår planerar hon att
iscensätta ett projekt för årskurs 4, som handlar om språkutveckling genom produktion
av faktatexter. Det kommunövergripande arbetet innebär dessutom att hon gör läs- och
skrivutredningar. Två dagar av arbetsveckan försöker hon öronmärka för de
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skolövergripande arbetsuppgifterna. Efter en pågående lärledarutbildning, kommer hon
också vara samtalsledare i en personalgrupp där det kollegiala lärandet står i fokus.
Under den resterande delen av veckan arbetar hon på en 7–9-skola. På fredagarna deltar
hon i EHT-möten där hon också tilldelas sina uppdrag. Mycket tid ägnas åt uppföljning
och hantering av enskilda elevärenden. Såväl planerade som spontana kontakter med
rektor, lärare, övrig personal och vårdnadshavare utgör frekventa inslag under dagen.
Rektor och lärare knackar ofta på hennes dörr, ställer frågor, ber om råd eller vill
diskutera olika ärenden. Ständigt fångas hon upp vid kopieringsmaskinen, i korridoren,
personalrummet eller under lunchen i matsalen. Fanny samverkar också med
stödfunktioner utanför skolans väggar (sociala och medicinska), samt har kontakter med
mottagande gymnasieskolor rörande enskilda elever. Varje minut tillvaratas för att hinna
med dokumentationen.
Vid tiden för fältstudierna åtgår mycket av Fannys arbetstid till skapande av rutiner för
upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram. Hon gör kartläggningar, analyserar,
dokumenterar och upprättar åtgärdsprogram i samarbete med berörda lärare. Uppdraget
har hon fått till följd av Skolinspektionens synpunkter på att skolan saknade en
övergripande funktion för detta arbete. Under den här intensiva perioden har t ex
handledningsuppdragen fått stå tillbaka. Fannys önskan är att i större utsträckning kunna
vara med ute i den reguljära undervisningen, vilket också rektor ser som betydelsefullt.
Fanny har många års erfarenhet, främst som speciallärare, men i den nuvarande rollen
som specialpedagog ingår i princip inte någon undervisning. Hon betonar vikten av att
vårda relationer, vara lyhörd, lyssna och tänka efter, vilket i hög grad också kännetecknar
hennes förhållningssätt gentemot elever, personal och vårdnadshavare.

Diskussion
Syftet med studien var att genom sex fallstudier undersöka hur specialpedagogrollen
konstitueras i grundskolans vardagliga och lokala praktiker. Rollen som specialpedagog
inom grundskolan och gymnasieskolan har i en tidigare studie beskrivits som den
undervisande mångsysslaren (Göransson et al., 2015), vilket också i stor uträckning
bekräftas av vår studie. Frånsett Fanny, upptar undervisning en större eller mindre del av
specialpedagogernas arbetstid och därtill förekommer en rik flora av olika arbetsuppgifter
och uppdrag. I olika sammanhang ger specialpedagogerna uttryck för den kamp mot tiden
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som de för och de beskriver arbetsuppgifter som de skulle vilja ägna sig mera åt om det
fanns utrymme. Detta gäller även Fanny, trots att hennes undervisning är högst
begränsad.
Såväl nationella som internationella studier visar att det har funnits vissa svårigheter att
etablera yrkesrollen ute i verksamheten (jmf Cole, 2005; Malmqvist, 2015; Rosen-Webb,
2015; Szwed, 2007a). Tidigare studier inom projektet ”Speciella yrken” pekar också på
heterogen bild av anställningsformer och uppdragens innehåll (Göransson et al., 2016).
Vår strävan har varit att belysa kontextens betydelse och vilka strategier
specialpedagogerna själva använder sig av för att forma sin yrkesroll. Analysen av de
enskilda fallen som har resulterat i sex olika berättelser och som beskriver hur det dagliga
arbetet tar gestalt, visar på en stor variation. Detta trots att samtliga har en anställning
som specialpedagog och som vid urvalet visade på en bredd i sina arbetsuppgifter vilka
sågs,

åtminstone

till

en

del,

harmoniera

med

den

målsättning

för

specialpedagogutbildningen som examensordningen föreskriver. Detta signalerar att vi
med all sannolikhet skulle ha fått ytterligare en mängd olika varianter på hur uppdraget
kan utföras, om urvalet hade vidgats. Vad innebär då denna till synes spretiga tolkning
och utformning av specialpedagogrollen? Vilka konsekvenser får det för de
inkluderingssträvanden

som

genomsyrar

såväl

nationella

som

internationella

styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2016b; Svenska Unescorådet, 2006) och som
specialpedagoger tillsammans med skolans personal i övrigt förväntas arbeta i riktning
mot?
Det framstår tydligt i den här studien liksom i tidigare (Göransson et al., 2015), att de
kunskaper och färdigheter som specialpedagogen har tillägnat sig genom sin
påbyggnadsutbildning inte med självklarhet får/kan praktiseras inom den verksamhet
som hen får sin anställning. Utbildningen utgör således inte någon garant för de
arbetsuppgifter man som specialpedagog kommer att tilldelas. Snarare handlar det om en
lokal förhandling där en fördelning av arbetsuppgifter sker mellan olika yrkesgrupper
(Abbott, 1988). Abbott pekar vidare på att t ex utbildning och examina endast utgör en
del av faktorer som avgör hur framgångsrik yrkesrollsinnehavaren blir. De
interprofessionella relationerna och arbetets innehåll får däremot en avgörande betydelse,
dvs de kontextuella förutsättningarna. Genom fallstudierna framkommer också på vilket
sätt specialpedagogerna genom sina handlingar (även kommunikativa sådana) själva
hävdar sin kompetens och markerar gränser gentemot andra (jmf exempelvis Bea,
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Catrine, Doris). Den akademiska kunskapen anses vara en viktig komponent för denna
gränsdragning och för legitimitetsskapandet (Abbott, 1988). Konstateras kan dock att
vissa av respondenterna lyfter fram lärdomar de bär med sig från sin
specialpedagogutbildning, men företrädesvis är det grundutbildningen, livs- och
yrkeserfarenheterna som betonas.
Utbildningen utgör inte heller något krav för att bli anställd som specialpedagog, vilket
också påvisats i tidigare studier (Göransson et al., 2016; Möllås et al., manuskript). Det
tycks råda ett mischmasch-förhållande mellan anställningsformer och formell
kompetens. En och samma person kan ha olika beteckningar utifrån sin formella
utbildning, sin anställning och/eller sin yrkesroll i det dagliga arbetet. Doris och Fanny
har en äldre speciallärarutbildning, men är anställda som specialpedagoger. Deras
avsaknad av den formella utbildningen visar sig däremot inte vara avgörande för hur de
arbetar. Tvärtom ligger Fannys arbetsuppgifter kanske närmast målsättningen för
specialpedagogers kompetensområden enligt examensordningen (se bilaga 1a). Detta
signalerar att det finns andra faktorer som bidrar till hur yrkesrollen konstitueras,
eftersom det råder en diskrepans mellan arbetsuppgifter som anses vara relevanta utifrån
specialpedagogernas kunskapsbas och de arbetsuppgifter som sedan kommer att
dominera deras vardagsarbete.
I Beas fall uttrycks en ambition hos rektor att skapa något nytt och organisera
verksamheten så att den bidrar till inkludering av alla elever och detsamma gäller
Catrines rektor. För att åstadkomma detta iscensattes en omorganisering på C-skolan, i
samband med att Catrine anställdes. Även på lokal nivå, tycks det finnas uppenbara
svårigheter att genomdriva reformer (jmf Ball, 1994) eftersom olika faktorer, beskrivna
i termer av kontextuella dimensioner (Braun et al., 2011), kan utgöra hinder i processen.
Trots goda ambitioner och tillrättalägganden av materiella villkor (exempelvis den
strategiska placeringen av specialpedagogernas arbetsrum), fastnar Catrine i främst den
undervisande rollen. Därmed omintetgörs hennes förhoppning om att i större utsträckning
få arbeta i en inkluderande riktning genom handledning. På motsvarande sätt upplever
Bea att undervisningen lägger beslag på tid, som också hon önskade ha för
handledningsuppdrag. Det uppstår alltså en diskrepans mellan önskemål/visioner/mål
och det praktiska utövandet.
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Rektorers kompetens, visioner för verksamheten samt förmåga att organisera och leda
densamma tycks ha en avgörande roll för hur den specialpedagogiska yrkesrollen
kommer att formas, vilket också understryks i tidigare studier (von Ahlefeld Nisser, 2009;
Malmgren

Hansen,

2002).

Återkommande

rektorsbyten

och/eller

en

oklar

arbetsfördelning mellan skolans rektorer, gör att ”byggnadsställningarna” inte blir klara
eller känns stabila (se vidare Bea, Doris och Ewa). Ledarskapets tydlighet och styrka
färgar den kultur som råder på skolan, vilket i sin tur påverkar arbetsfördelningen mellan
och inom olika yrkesgrupper. Fördelningen av arbetsuppgifter på Ewas skola tycks mer
eller mindre ske ad hoc och på Catrines skola upplevs det pågående ledarkonceptet som
medarbetarna utbildas i, stå i kollisionskurs med ett specialpedagogiskt synsätt.
Så länge det finns förväntningar på att specialpedagoger ska arbeta på ett traditionellt sätt
med främst undervisning av enskilda elever och grupper, inom eller kanske snarare
utanför det ordinarie klassrummet, kommer inte specialpedagogernas arbetstid att räcka
till för det proaktiva och skolutvecklande arbetet, vilket ligger inom deras
kunskapsområde. Resultatet signalerar att det saknas specialpedagogisk kompetens
generellt hos vissa rektorer och än mera saknas kunskap om vad specialpedagogiska
påbyggnadsutbildningar består av och vad de syftar till. Därtill kan likheter och skillnader
mellan de båda utbildningarna (speciallärare respektive specialpedagog) bli förvirrande.
I temat som berör verksamhetens organisering framträder inte minst elevhälsans roll, dess
sammansättning och samverkan med skolans övriga aktörer. På tre av skolorna
framkommer en viss kritik mot EHT-arbetet och det handlar främst om lärarnas missnöje
eller kritik mot hur elevhälsan fungerar (se Beas, Doris´ och Ewas skolor). Mot bakgrund
av den förebyggande och hälsofrämjande roll som elevhälsan ska ha enligt skollagen
(SFS 2010:800), utgör detta ett högst angeläget utvecklingsområde.
Det handlar alltså om det ledarskap som specialpedagoger blir anförtrodda. Med
utgångspunkt i resonemanget om leadership och management (Layton, 2005; Szwed,
2007a), finns det risk för att vissa specialpedagoger enbart hamnar på en verkställande
nivå, där de har mindre möjligheter att verka för ett inkluderande synsätt på sin skolenhet.
Ewa saknar kanaler där hon har möjlighet att på en övergripande nivå påverka synsätt
och bidra till ett större perspektivtagande när det gäller elever i behov av stöd. Hon
försöker inom ramen för sin undervisande speciallärarroll att själv arbeta med
utvecklingsprojekt i den mån det går.
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Poängteras ska dock att ett effektivt ledarskap innebär att arbetet sker tillsammans med
personalen (Szwed, 2007a). Fallstudierna visar dock på en variation när det gäller
samverkan mellan rektorer och specialpedagoger. Rektor D har en stor tilltro till vad det
specialpedagogiska arbetslaget kan åstadkomma och han menar därmed att det inte finns
någon anledning för honom att ”lägga sig”. Övriga specialpedagoger beskriver
relationerna till rektor på andra sätt och där det handlar mer om en ömsesidig interaktion,
samtidigt som man kan ana att resultatet av samverkan leder olika långt. Vilka
konsekvenser specialpedagogernas delaktighet i skolans ledande team får (t ex EHT och
ledningsteam) och hur deras ledarskap kan utvecklas och stärkas, utgör därför frågor som
ytterligare behöver belysas.
Det är inte enbart de kontextuella dimensionerna (Braun et al., 2011) som påverkar och
formar det dagliga arbetet och den yrkesroll som specialpedagogerna utvecklar. Med
utgångspunkt i Abbotts (1988) teori om jurisdiktion, kan vi se exempel på hur de enskilda
individerna i fallstudierna gör anspråk på vissa arbetsuppgifter och kunskapsområden.
Tidigare erfarenheter, brinnande intressen och ideologiska ställningstaganden påverkar
arbetsuppgifternas innehåll och genomförande. Relationsskapandet framträder som en
viktig ingrediens för samtliga specialpedagoger, men för exempelvis Ann genomsyras
hela arbetet av hennes sociala engagemang. Gränsen mellan hennes yrkesutövande och
fritidsengagemang blir något flytande. I sin prioritering av trygghetsskapande arbete,
färgat av rättvise- och jämlikhetstänkande, väljer hon bort andra ”mindre viktiga”
arbetsuppgifter, som exempelvis dokumentation. Även Doris arbete präglas av sin
bakgrund och erfarenheter som biståndsarbetare, men till skillnad från Ann bär hon med
sig pappersarbetet hem. Möjligen är det också ett uttryck för den ”tillsynslärare” hon
alltjämt upplever sig vara.
Flera av specialpedagogerna hänvisar till sin ålder och sin mångåriga yrkeserfarenhet,
vilket utgör ytterligare ett exempel på en strategi för att tillvarata det friutrymme som
skapas, då förväntningarna på yrkesrollen är outtalade eller oklara. Bland yngre och mera
oerfarna lärarkollegor och även rektorer, framstår specialpedagogen som en auktoritet
som man vänder sig till och ber om råd.
Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om hur specialpedagogrollen konstitueras i
grundskolans vardagliga och lokala praktiker är en komplex process, där olika faktorer
samverkar. Det handlar inte enbart om kontextuella förutsättningar, eller personliga
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strategier, eller utbildningens karaktär, eller styrande riktlinjer etc. Det handlar om en
interaktion mellan, inte minst de kontextuella dimensionerna och de personliga
strategierna. Som exempel på en sådan ömsesidighet kan nämnas tilltron till
specialpedagogens kompetens och de strategier som individerna själva använder sig av
för att hävda sitt kunskaps- och intresseområde.
Införandet av specialpedagogutbildningen sågs som ett led i utvecklingen av ett
inkluderande synsätt, vilket innebär att alla elever ska ges optimala förutsättningar för att
kunna utvecklas i sitt lärande efter sina behov och förutsättningar. Grundtanken har också
varit att alla elever så långt det är möjligt, ska få undervisning i sin ordinarie klass eller
grupp. Resultatet av våra fallstudier pekar mot en variationsrikedom som förmodas vara
långt större än vad som framkommer här. Frågan blir då vad som krävs för att minska
denna spretighet, om det nu är det man önskar åstadkomma. Troligen krävs åtgärder på
flera nivåer. Först och främst en generell och förstärkt satsning på alla lärares kompetens
inom det specialpedagogiska området. Det ter sig ganska naivt att tro att
specialpedagoger och speciallärare själva ska åstadkomma den utveckling som krävs, inte
minst på grund av att de är för få till antalet. Därtill visar såväl vår studie som tidigare
forskning att specialpedagoger inte ges möjlighet att arbeta på ett sätt som motsvarar
deras kompetensområde. Tydligare riktlinjer skulle behövas för att ledsaga rektorer och
andra beslutsfattare då det gäller yrkesgruppernas specifika uppdrag och grunder för
anställningsformer.
Till följd av det resultat- och målstyrda utbildningssystemet, läggs idag ett stort fokus på
elevers måluppfyllelse. Det finns specialpedagogiska yrkesutövare som också brinner för
detta, dvs att varje elev ska nå kunskapsmålen. Ett sådant engagemang kan innebära att
specialpedagogen ser som sin främsta uppgift att hjälpa enskilda elever, snarare än arbeta
för ett förändrat, övergripande synsätt där alla lärare tilldelas ansvar för att tillrättalägga
och utveckla sin undervisning. Crowther, Dyson och Millward (2010) pekar på att det
kan finnas ett inre motstånd hos specialpedagogerna själva, eftersom de inte vill riskera
att förlora den ”humanistiska” dimensionen av sitt arbete. Om vi överför resonemanget
på vår studie kan tecken på sådana förhållanden ses. I ljuset av sin övertygelse strävar en
del specialpedagoger efter att få behålla kontrollen över dessa arbetsuppgifter (Abbott,
1988). Samtidigt kan konstateras att det kollegiala lärandet har fått en starkt framskjuten
plats i dagens utbildningssammanhang. Sett utifrån det perspektivet borde
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specialpedagogens handledande och skolutvecklande roll förstärkas i takt med den
betoning på det proaktiva arbetet som görs.
Vår studie har inte kunnat ge entydiga och enkla förklaringar till hur specialpedagogers
yrkesroll konstitueras, men vår förhoppning är att rapporten ska bidra till fortsatta
diskussioner kring specialpedagogers och speciallärares uppdrag och vilka konsekvenser
det får för alla elevers delaktighet och lärande.
Vem kan kontrollera och leda arbetet och vem är kvalificerad att göra vad?
(Abbott, 1988) [Fritt översatt]
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Målbeskrivning hämtad ur examensordningen för specialpedagoger
(Högskoleförordningen 1993:100)

BILAGA 1a

För SPECIALPEDAGOGEXAMEN ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt
stöd.
Kunskap och förståelse
För specialpedagogexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.
Färdighet och förmåga
För specialpedagogexamen 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,
- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan
med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens
lärmiljöer,
- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska
frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och
- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling
av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialpedagogexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.

Målbeskrivning hämtad ur examensordningen för speciallärare
(Högskoleförordningen 1993:100)

BILAGA 1b

För SPECIALLÄRAREXAMEN ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse
För speciallärarexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans
av denna,
- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende på vilken specialisering
som valts, fördjupad kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i
relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden,
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation
till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation
till undervisningsämnen eller ämnesområden.
Färdighet och förmåga
För speciallärarexamen ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i
förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda
elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla
verksamhetens lärmiljöer,
- visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad
samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada,
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, eller
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
- 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,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och
analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning
och vistas under förskole- eller skoldagen, och - visa fördjupad förmåga till ett
individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Målbeskrivning hämtad ur examensordningen för speciallärare
(Högskoleförordningen 1993:100)

BILAGA 1b

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska också
studenten
- visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers
språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För speciallärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, - visa
insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper,
och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin
kompetens.

BILAGA 2

Specialpedagoger och speciallärare i vardagen – sex fallstudier
Den här studien utgör den tredje delstudien i projektet ”Speciella yrken? – om speciallärares
och specialpedagogers arbete och utbildning”, som finansieras av Vetenskapsrådet. Vi har
tidigare samlat in mer övergripande data om specialpedagogers, speciallärares och
resurslärares utbildning och arbete i två enkäter. I den här tredje delstudien är vi intresserade
av att få en mer djupgående kunskap om själva arbetet i vardagen.

Varför gör vi studien?
Speciallärare och specialpedagoger har centrala funktioner i skolan eftersom de arbetar med
ett av skolans viktigaste områden, det vill säga arbetet med elever i problematiska
skolsituationer. Det finns dock förvånansvärt lite forskning om dessa yrkesgrupper.

Din medverkan är viktig
Förra våren eller i höstas svarade du på en enkät om ditt arbete med elever i behov av särskilt
stöd. Du svarade då att vi fick kontakta dig igen inför den tredje delstudien. Vi har valt ut sex
specialpedagoger/lärare av dessa och du är en av dem. Din medverkan är naturligtvis frivillig,
och du kan avbryta din medverkan utan att motivera varför, när som helst under projekttiden.

Vad innebär ett deltagande i studien?
För att få en så allsidig bild som möjligt av arbetet som specialpedagog kommer vi att samla
in följande data:

BILAGA 2




Inspelad dagbok från 10 dagar – under t.ex. en månad väljer du ut 10 dagar då du kortfattat beskriver vad du
gjort under dagen (ca 10 minuter per beskrivning)
Deltagande observation 1 vecka – en erfaren forskare kommer att följa med dig under en vecka, notera vad
du gör och samtala med dig, vi kommer då också att vilja prata med rektor och några av dina lärarkollegor
En avslutande intervju – både för att få din syn på om materialet ger en rättvisande bild av ditt arbete och för
att få möjlighet till ett fördjupat samtal om dina tankar kring ditt arbete (ca 60 minuter)

Dina uppgifter är skyddade
Materialet kommer att behandlas med full konfidentialitet. Alla som arbetar med
undersökningen har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna redovisas så att det inte går att
utläsa identitet på enskilda skolor, kommuner eller enskilda uppgiftslämnare.

Resultat
Ni kommer att informeras om undersökningens resultat.

Tack på förhand för din medverkan!
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BILAGA 3

Specialpedagogers/speciallärares arbete i
den dagliga skolpraktiken
Vilka
arbetsuppgifter
ingår
i
specialpedagogernas
vardagspraktik?
Vilka kontextuella villkor och förutsättningar bidrar till att forma den
specialpedagogiska yrkesrollen samt vilka strategier använder specialpedagogerna
sig själva av för att stärka och forma sin yrkesroll? Frågorna ligger till grund för
den analys av sex fallstudier som presenteras i den här rapporten. Studien utgör
den tredje delstudien inom ett större forskningsprojekt ”Speciella yrken? Ett
projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning”, vilket
har finansierats av Vetenskapsrådet. Samtliga respondenter är anställda som
specialpedagoger, men har varierande bakgrund och utbildning. Syftet har varit
att undersöka hur specialpedagogrollen konstitueras i grundskolans vardagliga
och lokala praktiker. Datamaterialet består av dokument, fältanteckningar från
observationer, informella samtal och intervjuer samt respondenternas egna
dagboksinspelningar. Rapporten riktar sig främst till verksamma aktörer inom
grundskolan på olika nivåer (förvaltningspersonal, rektorer, elevhälsans personal,
specialpedagoger, speciallärare, lärare m fl), blivande specialpedagoger och
speciallärare samt lärarutbildare.
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