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ABSTRACT 

 

Kempe, M. (2011). Specialpedagogens arbete i en kommun – var, hur, med vad och varför? 

Working with specialeducation in a municipality – where, how and why? (Examensarbete 

inom specialpedagogprogrammet). Kristianstad: Högskolan Kristianstad, 

Specialpedagogprogrammet. 

 

Syftet med följande arbete är att kunna förstå och klargöra hur den specialpedagogiska 

verksamheten i den undersökta kommunen är organiserad - hitta den röda tråden - för att få 

svar på vad man (politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer) vill få ut konkret i 

verksamheten av specialpedagogiska insatser, vilket även rimligen bör avspeglas vice versa. 

Arbetet är en fallstudie med en fenomenografisk forskningsansats som omfattar en 

legitimeringsstege avseende specialpedagogisk verksamhet på en kommunal arena. 

Undersökningen utfördes i två faser där först specialpedagogiska arbetsuppgifter 

kategoriserades till en matris i vilken studiens ingående specialpedagoger fick uppskatta och 

fylla i fördelningen av sina arbetsuppgifter och vidare intervjuades sedan politiker, 

förvaltningstjänstemän och rektorer utifrån problemställningen: Vad vill man få ut konkret i 

verksamheten av specialpedagogiska insatser? 

 

Studien har sin teoretiska grund i ramfaktorteorin som visar vad som inte är möjligt och i 

KASAM-teorin som visar vad som är nödvändigt betraktade utifrån Foucaults maktperspektiv 

som utgår från den av makten drabbade, och i litteraturgenomgången behandlas stöd- 

och/eller spetspedagogik, lång- och/eller kortsiktiga perspektiv, implementeringsdjup samt 

specialpedagogens yrkesroll. 

 

Sammanfattningsvis pekade studiens resultat på att rektor var den som avgjorde hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiserades lokalt sett och vidare på att det fanns 

potential att i högre grad utnyttja specialpedagogisk kompetens, i synnerhet på 

organisationsnivå. Studiens resultat bör betraktas som lokalt betingat med tanke på dess ringa 

deltagarantal och dess geografiska begränsning, dock bör det finnas ett visst mått av 

relaterbarhet. 

 

 

 

Nyckelord: formuleringsarena, förvaltning, insatsperspektiv, legitimering, organisation, 

realiseringsarena, rektor, specialpedagogens yrkesroll, specialpedagogik, specialpedagogiska 

arbetsuppgifter. 
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Med hjälp av följande metafor vill jag beskriva mina funderingar kring den svenska skolan 

efter att ha arbetat i olika kommuner, inom olika verksamheter och på olika nivåer sedan 

mitten på 1980-talet. Jag vill också tacka min handledare Ann-Elise Persson för både 

uppmuntran och vägledning, samt min hustru Lena för visat tålamod i stunder av prövning. 

 

 

 

 

 

Ballast 

 

Gamla "SS Skola" fortsatte så att tuffa på. Namnet hade hon fått för mycket längesedan när 

skeppen fortfarande drevs med ånga. Visserligen hade hon moderniserats lite nu och då av 

olika kaptener som tyckt att "det blir nog bättre så här". Bland annat hade hon utrustats med 

ballasttankar för att motverka den kantringstendens som bekymrat de olika befälhavarna 

under årens lopp. Besättningen hade kommit och gått över tid och för inte så länge sedan 

såldes hon till en ny ägare som ville styra henne utifrån sin horisont. Den nya ägaren ville 

försöka utnyttja henne effektivare och tyckte att hon gott kunde tuffa på både snabbare och 

billigare. 

 

När "SS Skola" åter igen efter en tid började visa på kantringstendenser pumpade man in lite i 

ballasttankarna, sen gick det ett tag igen. När proceduren upprepats ett antal gånger började 

man förundra sig över att det gamla skeppet gick både djupare och tyngre, vilket innebar att 

man inte kunde ta så mycket last längre. Kaptenen kollade sina instrument som visade att 

skeppet gick stabilt och styrmannen som ansvarade för lastning och lossning höll koll på 

djupgåendet visuellt och allt verkade helt i sin ordning. 

 

När man så kört ett tag till började skeppet visa en för alla ny helt oväntad kantringstendens 

igen och sin vana trogen skulle man pumpa in allt mer i ballasttankarna. Problemet var att det 

inte fick plats mer så situationen blev akut. Man kontaktade ägaren som konstaterade att då 

får vi ju utrusta "SS Skola" med antingen fler ballasttankar eller byta dom gamla mot nya som 

är mycket större. 

 

 

 

Trelleborg 2011 augusti 

 

Mats Kempe 
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1. INLEDNING 

 

Arbetet handlar om vilken syn politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer, i en undersökt 

kommun, har på specialpedagogiska insatser och vilka konsekvenser denna syn för med sig 

gällande specialpedagogens arbetsuppgifter och specialpedagogens yrkesroll. Utifrån detta 

resonemang försökte jag kartlägga var specialpedagogerna i den undersökta kommunen 

arbetade samt att synliggöra/tydliggöra deras arbetsuppgifter det vill säga med vad de 

arbetade. Avslutningsvis intervjuade jag politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer för att 

få syn på varför specialpedagogerna i den undersökta kommunen arbetade med det de gjorde. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Hösten 2001 när jag började läsa specialpedagogik visste jag inte att det var skillnad på en 

speciallärare (SL) och en specialpedagog (SP). Den bild av specialpedagogiska insatser som 

jag hade då, grundades dels på min egen skolgång, dels på ett mångårigt samarbete med 

speciallärare gällande matematikundervisning på två olika högstadieskolor i två olika 

kommuner, samt på kontakter i mitt personliga och professionella nätverk. Med min bild som 

utgångspunkt var jag naturligtvis intresserad och nyfiken på om andra visste skillnaden, vilket 

utmynnade i fältundersökningen Hur är den specialpedagogiska verksamheten organiserad i 

kommunen? (Kempe, 2002) där en av intervjufrågorna var formulerad: ”Hur skiljer du på 

speciallärare och specialpedagog och om du gör det, på vilket sätt skiljer de sig åt?” (s10) Den 

syn som deltagarna gav uttryck för (Kempe, 2002) kan sammanfattas med att specialläraren 

arbetade direkt med eleverna medan specialpedagogen skulle arbeta mer som handledande 

konsult, vilket dock förutsatte en grundläggande förståelse (omskolning) hos övrig personal. 

 

Under åren 2003-2008 arbetade jag både inom gymnasiesärskolan och på gymnasiets 

individuella program utan att notera någon märkbar skillnad i arbetsuppgifterna för 

speciallärare eller specialpedagoger. Vidare såg jag så sent som i december 2009 två 

anställningsannonser, inom två helt skilda verksamhetsområden i den kommunen där min 

studie gjordes, som båda riktades till ”Speciallärare/specialpedagog”. Under mina VFU-

perioder 2008-2009 kom jag i kontakt med specialpedagoger som arbetade med både 

undervisning, utveckling och utredning (angående begreppsdefinitioner se vidare 2.1). Deras 

tjänster varierade dock såvida att alla inte hade anställning som specialpedagoger trots att 

deras arbetsuppgifter till viss del matchade denna typ av tjänst. Detta gjorde mig nyfiken på 

hur mycket dold potential, i form av specialpedagogisk kompetens, det egentligen finns i 

verksamheten som inte kommer till sin fulla rätt. Utifrån dessa erfarenheter och med stöd av 

en undersökning (Helldin, 1998) som redan 1995/96 visade på ovanstående problematik, 

vilken även Schylander (2009) lyfte som aktuell på sin föreläsning, menar jag att 

specialpedagogens yrkesroll som framtidsfråga, ter sig både svårdefinierad och osäker även 

inom skolans väggar. Hur uppfattas den då utanför, av till exempel de politiker och 

tjänstemän som ska ta avgörande beslut om skolans verksamhet? 

 

Genom att knyta framtiden till det förflutna menar May (2001) att vi kan få grepp om hur 

människor tänker. Det historiska perspektiv som Bladinis (1990) Från hjälpskolelärare till 

förändringsagent tillförde gav mig en djupare förståelse i min tolkningsprocess och analys av 

den bild gällande specialpedagogiska insatser som informanterna/deltagarna förmedlade. 

Vidare beskriver May (2001) sociala världar som en modell av analysenheter där roller kan 

härledas ur relationer som i sin tur kan härledas ur grupper, som i sin tur kan härledas ur 

organisationer, som i sin tur kan härledas ur kolonier. När jag kombinerade detta, utifrån 
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Booth´s (1998) resonemang om att möjlig framgång beror på vilken inställning de politiska 

och professionella intressena kommer att representera, med Ekströms (2004) aktörer på den 

kommunala arenan, framträdde en intressant bild av en kedja där specialpedagogens yrkesroll 

varstans kan legitimeras genom både handling och icke-handling (Ekström, 2004). 

 

Om den politiska arenan - även den informella bakom kulisserna (Ekström, 2004) - motsvaras 

av kolonierna kommer denna att forma organisationen där de professionella – förvaltning / 

tjänstemän - i sin tur formar grupper. Om dessa grupper då består av rektorer kommer 

relationen SP har till dessa (lednings-) grupper att forma yrkesrollen utifrån vilken legitimitet 

denna får / får ges / har i den beskrivna maktstrukturen. Om maktstrukturen ses som en stege 

menar May (2001) att de olika nivåerna nerifrån och upp, det vill säga från SP´s arbete som är 

direkt observerbart till de politiska intentionerna, blir till alltmer abstrakta storheter. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

För att fånga problemet/fenomenet jag försökte förstå, skapade jag tema inspirerad utifrån 

citatet “Theme is the form of capturing the phenomenon one tries to understand” (Rossman & 

Rallis, 2003, p284), vilket också kom att genomsyra mitt fortsatta tänkande. Arbetet var tänkt 

att undersöka var kommunens specialpedagoger är anställda, vad de arbetar med och varför de 

arbetar med just det de gör, då jag antog att detta sammantaget skulle visa på vad man 

(politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer) vill få ut konkret i verksamheten av 

specialpedagogiska insatser. Genom mitt arbete ville jag också skapa mig en bild av hur man 

ser på specialpedagogens yrkesroll (se vidare bilaga D), även ur ett ledarskapsperspektiv 

(Maltén, 2000), för att sedan utifrån denna bild söka förståelse för hur den specialpedagogiska 

verksamheten i kommunen är organiserad. Dock var jag öppen för överraskningar och de 

konsekvenser dessa kunde ge i arbetsprocessen. 

 

 
Figur 1.1   Stöd- och/eller spetspedagogik (egen skiss) 

 

Ovanstående figur 1.1 beskriver diskurserna Institutionen skola och Elevers olikheter som 

värdebas (Ekström, 2004). Dessa diskurser kombinerade jag med stöd och/eller spets 

pedagogik, utifrån Malténs (2000) uppfattning att ”Reflekterandet är en av hörnstenarna i en 

lärande organisation.” (Maltén, 2000, s183). Med stöd avses reaktiva kompensatoriska 

insatser individuellt anpassade utifrån elevens behov (SFS 2010:800) och med spets avses att i 

proaktivt syfte skapa en allmängiltigt främjande lärandemiljö där elevers olikheter ryms 

 

REFLEKTION 
Institutionen 

skola 

Elevers 

olikheter 

Kategoriskt 

perspektiv 

Relationellt 

perspektiv 

Fokus för special-

pedagogisk verksamhet? 
STÖD SPETS 
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(Both, 1998), se vidare 2.2. Skissen/modellen kan även ses ur det som Rosenqvist (2009) 

benämner som kategoriskt och/eller relationellt perspektiv. 

 

 
Figur 1.2   Tvådimensionellt insatsperspektiv (egen skiss) 

 

Utifrån att “We need to make sense of our present actions and to use these understanding to 

make future decisions” (Potts, 1998, p117) ritade jag ovanstående skiss (figur 1.2) med 

avsikten att synliggöra/tydliggöra för att därmed också enklare kunna exemplifiera olika 

specialpedagogiska insatser. Insatser som kan placeras i figurens (figur 1.2) första kvadrant 

kan ses som förebyggande långsiktiga investeringar, till exempel forskning och utveckling (se 

vidare 2.3 och 2.5), medan insatser i figurens (figur 1.2) tredje kvadrant ofta enligt min egen 

erfarenhet benämns i skolsammanhang som akuta brandkårsutryckningar. I den andra 

kvadranten (figur 1.2) kan till exempel punktinsatser i form av personalutbildning i 

förebyggande syfte placeras (Isgren & Kempe, 2009) och i den fjärde kvadranten (figur 1.2) 

ryms bland annat särskolan och funktionshinderområdet (SFS 2010:800). Detta ledde till 

följande problemformulering: 

 

Vad vill man få ut konkret i verksamheten av ”specialpedagogiska insatser”? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att kunna förstå och klargöra hur den specialpedagogiska verksamheten 

i den undersökta kommunen är organiserad - hitta den röda tråden - för att få svar på vad man 

vill få ut konkret i verksamheten av specialpedagogiska insatser, vilket även rimligen bör 

avspeglas vice versa. Utifrån syftet formulerades studiens två huvudfrågor för att belysa   

specialpedagogiska insatser och specialpedagogens yrkesroll: 

 
Specialpedagogik – stöd och/eller spets, ur ett långsiktigt och/eller kortsiktigt insatsperspektiv? 

Specialpedagogens yrkesroll – en framtidsfråga? 

 

Min ambition med arbetet var även att synliggöra den kompetens som specialpedagogens 

yrkesroll rymmer för de politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer jag intervjuade. 

 

 

1.4 Studiens avgränsning 

 

Kartläggningen gällande var specialpedagogerna (SP) i den undersökta kommunen arbetade 

avgränsades av deras formella anställningsförhållande. Trots att det sannolikt innebar ett stort 
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mörkertal valde jag att endast kontakta de SP som enligt uppgift från kommunen var anställda 

som SP, eftersom detta i förhållande till studiens omfattning innebar en rimlig arbetsinsats. 

Det hade dock varit mycket intressant att samla in en mer omfattande datamängd utifrån 

matrisen (bilaga A) men detta lämnade jag på grund av tidsskäl. Jag bestämde mig dock för 

att inte avgränsa studien ytterligare oavsett innebörden av beslutet tidsmässigt eftersom 

området intresserade mig och problemställningen kändes både aktuell och angelägen.  

 

1.5 Studiens upplägg 

 

I det inledande (kapitel 1) beskrivs vad studien handlar om, dess bakgrund samt hur dess 

problemformulering och syfte utkristalliserats. Litteraturgenomgången (kapitel 2) belyser 

sedan begreppet specialpedagogik ur både stöd/spets och lång/kortsiktigt perspektiv samt 

pekar på hur makten över tiden påverkar implementeringsdjupet. Vidare beskrivs 

specialpedagogens yrkesroll bland annat i förhållande till forskning och lärandets kärna. 

Litteraturgenomgången avslutas sedan med en sammanfattning gällande specialpedagogisk 

kompetens. 

 

I teoridelen (kapitel 3) beskrivs Ramfaktorteorin, KASAM samt Foucaults maktperspektiv 

och hur dessa tillsammans kan förklara specialpedagogens handlingsutrymme, vilket även 

synliggörs med hjälp av ett tredimensionellt analysverktyg (se bilaga E). I metoddelen (kapitel 

4) beskrivs sedan hur studien genomfördes och gjorda val/urval motiveras. Även studiens 

tillförlitlighet och etiska inramning behandlas i metoddelen. 

 

Studiens resultat och analys (kapitel 5) presenteras utifrån intervjuguidens frågor (se bilaga C) 

och matrisen (se bilaga A) för att sedan sammanfattas i olika tema för att belysa kompetens, 

förväntningar och status/mandat gällande specialpedagogens yrkesroll samt övergripande 

organisationsfrågor. 

 

Sammanfattnings- och diskussionskapitlet (kapitel 6) börjar med en sammanfattning som 

redogör för syfte, teori, metod och de viktigaste resultaten. Därpå följer en diskussion avsedd 

att knyta ihop studien och sedan vidare en metoddiskussion. Avslutningsvis behandlas 

specialpedagogiska implikationer och vidare forskning. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 
Det är i det tolkande, förstående och införlivande mötet med det förflutnas uttryck och erfarenheter som 

ett omdöme växer, / ... / genom att utsätta sig för det främmandes tilltal i en själv. (Sá Cavalante Schuback 

& Ruin, 2006, s51). 

 

Litteraturstudierna har inneburit en ständig balansgång mellan inspiration och avgränsning. 

Även om inte allt haft direkt relevans för studien har litteraturen berikat och vidgat mitt 

tänkande och på så sätt haft en indirekt verkan totalt sett, ”to value the unique perspective” 

(Rossman & Rallis, 2003, s10). Jag har utifrån det som Assarson (2009) benämner som en ny 

utsiktspunkt, delat in min litteraturgenomgång i olika teman för att sedan sammanföra dessa i 

min teoridel, till ett tredimensionellt analysverktyg gällande specialpedagogiska insatser. 

 

 

2.1 Begrepp 

 
Vi får inte gripas av panik då besvikelser dyker upp och specialpedagogiken måste ibland bortse från den 

postmoderna tidens snabbhet och kortsiktiga lösningar. För specialpedagogik behövs det långsiktiga 

målet; ett humant samhälle och en human skola. För det bör en kommunikativ och dialogisk dynamik 

eftersträvas i den specialpedagogiska verksamheten, utbildningen och forskningen. (Helldin, 2007, s131) 

 

 

2.1.1 Specialpedagogik 

 

Helldin (1997) belyser att trycket på lärarna ökar i ekonomiskt svåra tider då dessa i sin tur 

leder till sociala problem. Vidare menar Helldin (1997) att läraren då längtar efter att få lämna 

elever ifrån sig då det är motigt att inte kunna uppfylla målen, det vill säga att avskiljning blir 

en lättnad. För att förhindra social utslagning sätter Helldin (1997) in specialpedagogiken i 

dess vidaste sammanhang både socialt, ideologiskt och filosofiskt i samhällskontexten och 

pekar på specialpedagogens roll som moralisk katalysator och de utslagnas ombudsman. Även 

Persson (2009) ger uttryck för att utmaningen för specialpedagogikens utövare på alla nivåer 

ytterst handlar om vilket samhälle vi vill ha. 

 

Enligt Emmanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) ”har begreppet Specialpedagogik som 

kunskaps- och kompetensområde varit liktydigt med specialundervisning. Detta senare 

begrepp stod i stort sett för speciell undervisning för speciella elever genomförd av speciella 

lärare i speciella miljöer, d v s skild från annan, oftast kallad vanlig eller normal 

undervisning.” (Emmanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001, s10) I sin analys av statliga 

utredningar, propositioner, regeringsskrivelser mm, belyser Emmanuelsson mfl (2001) ideer 

om samverkan, ansvar och utveckling och nämner även hur specialpedagogen på ett naturligt, 

lokalt förankrat sätt skulle kunna fungera som forskare. 

 

Ahlberg (2007b) beskriver begreppet specialpedagogik som de åtgärder som sätts in utöver 

den vanliga pedagogiken, då denna inte räcker till för att möta den naturliga variationen av 

elevers olikheter sett ur ett politiskt-normativt perspektiv, där ”huvuduppgiften innebär att 

med utgångspunkt i elevers olikheter fortlöpande undanröja hinder för lärande och 

delaktighet. Det specialpedagogiska arbetet rör sig i spänningsfältet mellan skolans 

organisation, undervisningens innehåll och organisering samt den enskilde eleven.” (Ahlberg, 

2007a, s148) Även Björck-Åkesson (2007) menar att ”Det specifika, sådant som blir aktuellt 

för barn som behöver mer och annorlunda insatser för att nå en optimal utveckling och ett 
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optimalt lärande, är specialpedagogik.” (Björk-Åkesson, 2007, s91) medan Booth (1998) 

uttrycker specialpedagogikens uppgift som att ta alla elever vidare förbi lärandets hinder. 

 

I Theorising Special Education (Clark, Dyson & Millward, 1998) som är en antologi 

beskriver författarna Armstrong, Armstrong & Barton (1998) i avsnittet From theory to 

practise: special education and social relations of academic production sin process att 

teoretisera begreppet specialpedagogik. Under arbetets gång frågar sig Armstrong mfl (1998) 

vem är vi och vem skriver vi för samt om själva teoretiserandet är ett sätt att legitimera 

specialpedagogiken. Avslutningsvis pekar Armstrong mfl (1998), som alla är högt meriterade, 

på att det kapitel i antologin (Clark mfl, 1998) de skrivit mer är att betrakta som en början än 

en slutpunkt då de som forskare endast identifierat de frågor och angelägenheter som 

aktualiserats längs vägen i deras forskningsarbete. 

 

Nilholm (2007) menar att de flesta tillstår att specialpedagogik är ett kunskapsobjekt som vi 

kan erhålla kunskap om genom dess samhälleliga verksamhet och pekar vidare på hur 

framväxten av specialpedagogik utgått från den moderna skolans differentiering samt att 

”distinktionen mellan pedagogik och specialpedagogik, eller mellan normala och avvikande 

barn, institutionaliserats i olika sammanhang.” (Nilholm, 2007, s109) Vidare förespråkar 

Nilholm (2007) att barns olikhet/likhet, som varit specialpedagogikens objekt, borde 

teoretiseras inom den vanliga pedagogiken i stället för att specialpedagogiken avlastar 

pedagogiken som akademiskt område på samma sätt som specialpedagogiken avlastar den 

vanliga skolan. Genom att specialpedagogiska frågeställningar integreras/inkluderas i 

pedagogiken menar Nilholm (2007) att detta ger ett starkare kunskapsområde och därmed 

även tolkningsföreträde inom ramen för pedagogiken. 

 

 

2.1.2 Undervisning, utveckling och utredning 

 

Gällande de specialpedagogiska åtgärdernas olika karaktär menar Rosenqvist (2009) att 

specialpedagogens arbete vilar på tre ben – undervisning, utveckling och utredning. Dessa tre 

begrepp framträder även i Utbildningsplan Specialpedagogiskt program 90 högskolepoäng 

(HKR, 2008) och då de är centrala i min studie är det viktigt att de betraktas ur ett gemensamt 

perspektiv. Jag har därför för studiens ändamål (se vidare bilaga A) valt att definiera dessa tre 

begrepp med egna ord utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv (se avsnitt 2.1.1), samt min 

tolkning av examensmålen (HKR, 2008). Dock är jag medveten om att andra inte helt delar 

min uppfattning om vad begreppen står för. Med begreppet: 

 
undervisning menas i studien lektioner, föreläsningar och föredrag samt allt till denna relaterat för- och 

efterarbete inklusive produktion av såväl läromedel som presentationer. 

 

utveckling menas i studien egen och/eller ta del av andras forskning, rådgivning och stöd, delta i och/eller 

ge handledning. 

 

utredning menas i studien formella/informella uppdrag som till exempel: delta i/leda möte som 

sakkunnig, skapa beslutsunderlag gällande miljö/kontext, samordningsfunktion gällande elevvård / EVK / 

särskilt stöd etc. 

 

 

2.1.3 Övriga begrepp 

 

Med begreppet helikopterperspektiv menas enligt Tomasson (2002) att kunna ta ett steg 

tillbaka för att se objektivt på något medan begreppet metaseende enligt Haikola (2011) är 
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förmågan att se saker utifrån. 

 

Johansson (2005) belyser begreppet ”turning point” som en avgörande händelse, en plötslig 

upptäckt/insikt som delar in livet i ett före och ett efter. Vidare kan enligt Johansson (2005) 

denna händelse ställa livet på sin spets och markera om målet är inom räckhåll eller inte.  

 

 

2.2 Specialpedagogik – stöd och/eller spets? 

 

I Skolverkets (2010b) publikation Redovisning av uppdrag avseende examensmål och 

ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) förknippas ämnet 

specialpedagogik uteslutande med funktionsnedsättning när detta beskrivs gällande 

gymnasiets Vård- och omsorgsprogram. Skolverket (2010b) menar kunskapsområdet 

funktionsnedsättning behöver tydliggöras inom Vård- och omsorgsprogrammet och därför har 

kursen Specialpedagogik 1 (Skolverket, 2010b) tagits fram i samverkan med Barn- och 

fritidsprogrammet, där specialpedagogik finns med bland de valbara fördjupningarna. Att 

ämnet specialpedagogik finns med bland Barn- och fritidsprogrammets valbara fördjupningar, 

vilka bearbetats tillsammans med branchföreträdare, motiveras av Skolverket (2010b) med att 

funktionshinderområdet är en näraliggande verksamhet. 

 

Enligt skollagens tredje kapitels 8§ (SFS 2010:800) skall en elevs behov av särskilt stöd 

utredas. Utredningen skall ske i samråd med elevhälsan, som även skall omfatta 

specialpedagogiska insatser, om detta inte är uppenbart obehövligt. Vidare skall, enligt 

skollagens andra kapitlets 25§ (SFS 2010:800), elevhälsans insatser främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande samt stödja elevens utveckling mot utbildningens mål, genom att bland 

annat elevens behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses av kompetent personal. 

Gällande de elever som lätt når utbildningens mål har dessa elever vidare enligt skollagens 

tredje kapitlets 3§ (SFS 2010:800) rätt till ledning och stimulans för att kunna nå ännu längre i 

sin kunskapsutveckling. 

 

Historiskt sett har specialpedagogik förknippats med någon form av stödundervisning enligt 

Bladini (1990), som dessutom genomgående pekar på att utövarens roll endast delvis uppvisat 

en egen kunskapsbas, etiska regler, autonomi och legitimation, det vill säga de klassiska 

kriterierna för hur professionalism definieras. Bladini (1990) belyser också hur utövarens 

arbetsuppgifter varierat över tid utifrån de olika behov och funktioner som skolan saknat 

funktionärer för, med undantag av den ombudsmannaroll för svaga elever som följt utövaren 

ända sedan 1930-talet in i 1980-talet. 

 
1997 hade de tretton i studien träget strävat vidare med sina förändringsinsatser och nu verkar 

strukturerna för specialpedagogisk verksamhet till vissa delar vara ombyggda så att de är mottagliga för 

en förändring. I texterna framgår att intresset för handledning ökat hos lärarna och att de tretton givits mer 

erkännande av ledning och lärare. Det har tagit de tretton cirka fyra år av intensivt strukturbyggande för 

att introducera en ny specialpedagogisk verksamhet. I det sammanhanget förtjänar det att påpekas att de 

tretton är särskilt intresserade pedagoger med god självkänsla och att jag utifrån resultaten inte kan säga 

att de har generell giltighet för andra specialpedagoger och deras verksamhetsutveckling. (Malmgren 

Hansen, 2002, s168) 

 

I studien Specialpedagoger – nybyggare i skolan (Malmgren Hansen, 2002) har författaren 

följt 13 specialpedagoger, vilka författaren valt att benämna de tretton, från det att de 

påbörjade sin specialpedagogutbildning 1991/1992 till dess att de varit verksamma 4-5 år i 

yrket, vilket innebär att de tretton besvarade studiens sista enkät 1997. Malmgren Hansen 

(2002) beskriver att de tretton till att börja med hade förväntningar på att de skulle bli 
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speciallärare och bättre på att undervisa elever, men att de sedan efter avslutad utbildning mer 

hade fokus på handledning av skolpersonal. De tretton var missnöjda med vad utbildningen 

gett i fråga om ökade kunskaper om undervisning men gav uttryck för att deras intresse 

för/syn på relevans, gällande forskningsmetodik ökat. Enligt Malmgren Hansen (2002) hade 

skolorna samma förväntningar på de tretton när de kom tillbaka efter utbildningen, som de 

själva haft innan utbildningen, att de skulle återvända som speciallärare. Vidare pekar 

Malmgren Hansen (2002) på att lärarna har den informella makten gällande i vilken grad 

specialpedagogen blir insläppt i verksamheten att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Helldin (2002a) menar att de som arbetar med utslagna grupper har sin främsta uppgift som 

ombudsmän. Vidare ser författaren det kvalificerade samtalet, där ombudsmannarollen har ett 

bevakningsansvar, som en betydelsefull del i den specialpedagogiska verksamheten i att ge 

bättre förutsättningar åt personer med tidigare skolmisslyckanden. Helldin (2002a) lyfter 

också fram de fem främsta anledningarna till elevernas studieavbrott i gymnasieskolan som: 

svårigheter att klara studierna, sviktande intresse då studierna upplevs som allmänt tråkiga, 

dålig trivsel ofta utifrån problem med skolledningen, lärarna och/eller klasskamraterna samt 

felval och skoltrötthet. 

 

När elever med negativa erfarenheter av grundskolans stödundervisning uteblir från 

stödundervisningen på gymnasieskolan, anger skolan att det är upp till eleven själv att närvara 

eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform. Denna problematik lyfts fram i en rapport 

från Skolverket (2008) där det också pekas på nödvändigheten av att en attitydförändring 

gällande gymnasieskolans frivillighet kommer till stånd, för att alla elever ska få det stöd de 

behöver. Högre och tydligare krav än på grundskolan kan leda till kris och vantrivsel. 

Bristande koncentration och frånvaro, både upprepad eller långvarig, kan göra det svårt att 

uppnå kunskapsmålen. Detta i kombination med bristande observans från de vuxna med 

avsaknad av tidiga stödåtgärder som följd, leder enligt rapporten i sämsta fall till avhopp. 

Avhopp från gymnasieskolan är ett problem som även Globaliseringsrådet (2009) har 

uppmärksammat och ser som viktigt att minska. Skolverket (2008) visar också på att skolors 

arbete i att utreda, dokumentera, åtgärda och att följa upp vidtagna åtgärder brister, samt 

menar att forskningen om särskilt stöd i gymnasieskolan är eftersatt. Sammanfattningsvis kan 

sägas att rapporten pekar på flera olika faktorer som har betydelse för elevernas studieresultat. 

Dessa faktorer är relaterade till antingen systemet, processen i skolan eller till individerna, och 

verkar i ett komplext samspel. Rapporten visar även att lärare tenderar att fokusera på de 

faktorer som relaterar till individerna. 

 

Att effekterna av specialpedagogiskt stöd är utomordentligt svåra att fastställa och att det 

finns en tydlig skillnad mellan de forskare som fokuserar på strukturella förklaringsmodeller 

och de som fokuserar på individuella förklaringsmodeller, fastställs i Skolverkets publikation 

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009). Vidare belyses i denna att eftersom 

specialundervisning berör både normativa och politiska värderingar är dess effekter svåra att 

mäta både utifrån etiska och metodiska skäl, men att strävan dock likväl bör vara att upprätta 

ett system som möjliggör kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Ett av de huvudresultat 

kring effekterna av specialpedagogiskt stöd som lyftes fram var ”att undervisning i 

ämneskunskaper är sekundärt i förhållande till att utveckla färdigheter och förmågor som 

utgör förutsättningar för lärande” (Skolverket, 2009, s192). 

 

I Den orättvisa skolan (Fölster, Morin & Renstig, 2009) menar författarna att det finns 

forskning som skulle kunna bidra till evidensbaserade undervisningsmetoder men att dess 

resultat inte verkar spridas till berörda. Vidare menar författarna att ett första steg för skolan 
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att ta sitt resultatansvar är att se till att alla barn redan under de första skolåren lär sig att läsa, 

skriva och räkna, om inte så sker måste skolan förändras. Fölster mfl (2009) lyfter också fram 

forskning gällande betydelsen av resultatmätning och menar att den självklara tolkningen av 

dessa forskningsresultatet visar på att när tydliga testresultat görs kända blir det också mycket 

uppenbart vilka skolor som uppvisar goda resultat. Detta genererar vidare enligt författarna i 

sin tur ett tryck från föräldrar och lärare på hur skolor bör organiseras vilket bidrar till att 

framgångsrika skolors arbetssätt sprids. Ett välfungerande skolsystem förutsätter alltså enligt 

Fölster mfl (2009) att det finns en öppen kvalitets- och prestationsmätning tillsammans med 

en öppen redovisning av resultaten. Dock anser författarna att svensk skolas största problem 

inte är resursbrist, utan att pengarna används på fel sätt och på fel ställe och deras mening är 

att ju tidigare stöd till de elever som inte hänger med sätts in, desto billigare och effektivare 

blir åtgärderna. Vidare anser Fölster mfl (2009) att det vore mer effektivt att omfördela 

resurser till att fundera ut hur systemfel i undervisningskontexten skulle kunna rättas till så att 

färre elever misslyckades i skolan. 

 

Furtenbach (2007) menar, utifrån sitt perspektiv som specialpedagog på gymnasiets 

individuella program, att det inte finns en enkel lösning men att vi inte heller längre kan se 

problemet som individrelaterat utan måste söka lösningar på organisatorisk nivå, för att ge 

undervisande lärare en rimlig möjlighet att klara elever i behov av särskilt stöd i den egna 

undervisningen. Furtenbach (2007) menar vidare att det öppna synsätt med fokus på det 

utvecklingsbara och det flexibla arbetssätt som har utvecklats på det individuella programmet 

framöver kommer att bli en nödvändighet inom hela skolans organisation. 

 

I Möllås (2009) studie Detta ideliga mötande pekar resultatet på ett behov av att skolan 

självkritiskt nagelfar sin organisering av verksamheten då både lärare och elevvårdspersonal 

upplever frustration utifrån tidsbrist samtidigt som eleverna ger uttryck för en önskan om mer 

tid tillsammans med sina lärare för att möjliggöra samtal kring studierna och sin situation i 

övrigt. Författaren tar också upp frågeställningen om tid och kraft kan omfördelas i mötandet 

så att tillgängliga resurser kommer eleven till del på ett bättre sätt. Samtidigt som studien ger 

stöd åt den negativa klangen i dess namn pekar dess forskningsresultat också på positiva 

effekter i form av de inkluderingsprocesser mötandet genererar. Författarens slutsats är att 

individinsatser inte är tillräckliga men nödvändiga samt att förändringar i skolans sätt att 

organisera verksamheten, undervisningen och dess innehåll samtidigt som eleverna känner 

tillhörighet och delaktighet kan antas minska behovet av specifikt individuella åtgärder. 

 

Ur ett stöd/spetsperspektiv kan den finska skolmodellen kort beskrivas enligt följande. 

Årligen griper speciallärare/pedagoger in för att stödja 30% av alla grundskoleelever i deras 

arbete. Genom att volymen elever som omfattas är så stor och att stödet även ges till de bästa 

eleverna i form av extrainstruktioner, motverkas stigmatisering. Efter avslutade 

gymnasiestudier rekryteras sedan den högst meriterade tiondelen av studenterna till 

lärarutbildningen. Detta koncept har placerat Finland som en av världens högst rankade 

skolnationer. (Barber & Mourshed, 2007) 

 

I rapporten Att lära är att växa – för kunskap, rättvisa och utveckling (Johansson, 2007) 

beskriver före detta skolministern, ur ett politiskt perspektiv nu gällande Stockholms stad, sin 

förhoppning om ett samhälle som är mer rättvist och där alla barn och ungdomar får möjlighet 

till maximal utveckling, utifrån att bildningens och kunskapens kraft skall göra skolan till en 

spjutspets. Vägen dit kräver enligt författaren goda villkor för det professionella pedagogiska 

arbetet och arbetsro i skolan. Om vi vill ha en skola för alla, menar författaren att det krävs 

mer flexibla lösningar i undervisningssituationen men också en rejäl satsning på elevhälsan så 
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att de barn som behöver det får både stöd, hjälp och vård. Vidare menar och pekar Johansson 

(2007) på att det finns en paradox i vårt kunskapssamhälle i det att skolans och lärarnas arbete 

snarare värderas lägre och inte högre än tidigare, vilket också påverkar rekryteringen till 

yrket. Gällande skolutveckling uttrycker Johansson (2007) en politisk viljeinriktning att införa 

nya modeller för specialistutbildning/tjänster som kan utgöra en kompetensresurs inom skolan 

med ett särskilt utvecklingsansvar. 

 
Om läraryrket skall professionaliseras krävs att arbetet i stor utsträckning vilar på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Utbildningsvetenskap bör därför bli ett eget forskningsområde med fasta forskningsresurser. 

(Johansson, 2007, s7) 

 

I sin slutrapport Bortom krisen: Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin. 

skriver Globaliseringsrådet (2009) att kunskap är en nyckel för att Sverige ska kunna behålla 

och bevara välfärden i en allt mer globaliserad värld, där till exempel produktionskedjan 

splittras upp mellan olika länder. När design, konstruktion och produktion sker i olika länder 

är det viktigt att det arbete som utförs har ett högt kunskapsinnehåll, det vill säga hamnar högt 

i den så kallade värdekedjan. Vidare pekar rapporten på att kraftfulla satsningar på forskning 

och utveckling är helt avgörande för beredskapen att kunna ompröva metoder och arbetssätt 

utifrån nya kunskaper såväl som för att säkerställa ett högt kunskapsinnehåll i produkterna sett 

ur ett internationellt konkurrensperspektiv. Genom att systematiskt föra in resultat från 

forskning också i offentliga verksamheter, som vård och utbildning, där kvaliteten behöver 

lyftas ser Globaliseringsrådet (2009) stora möjligheter för Sverige att förbättra länken från 

forskningsresultat till nyttiggörande. Vidare påpekas lärarnas viktiga roll om Sverige ska få en 

skola i världsklass. Globaliseringsrådet (2009) menar att toppstudenter måste rekryteras till 

lärarutbildningen och att verksamma lärare sedan ges möjligheter till att utvecklas i yrket, 

vilket bland annat innebär att fler lektorstjänster för lärare med forskarexamen bör inrättas. 

 
Skollagen kap3, 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800, s12)  

 

”I see special education as about overcoming barriers to learning for all students.” (Booth, 

1998, p82) När Booth (1998) beskriver sin syn på specialundervisning utgår denna ifrån en 

modell där inlärningssvårigheter uppstår i relationen mellan elev, läroplan, lärare och andra 

till undervisningen ställda resurser. Denna uppfattning, som också förenklat kan uttryckas 

som, att skolan skall passa för eleven benämner Rosenqvist (2009) som det relationella 

perspektivet. Vidare är Booth (1998) tydlig med att förkasta den ideologiska bas som skiljer 

på normalelever och elever med särskilda behov, det vill säga att elever med hjälp av 

kompensatoriska åtgärder ska passas in i skolan, vilket Rosenqvist (2009) benämner det 

kategoriska perspektivet. 

 

Ur ett historiskt avvikelseperspektiv och utifrån en global normaliseringsideologi menar 

Helldin (2002a) att människor ofta väljer bort de personer som är annorlunda eftersom man 

vill ha likasinnade omkring sig. Vidare visar författaren på konsekvenserna av detta 

förstenade tankesätt i det att restgrupper som misslyckats med sin anpassning stöts ut. Helldin 

(2002a) menar att skolan har presumtiva möjligheter att vara en kraftfull demokratisk motor 

vid en förändring av det för givet tagna men att detta också kräver både kunskaper om hur 

radikala demokratiska processer skapas samt initiativkraft hos pedagogiska ledare. Vidare 

menar Helldin (2002a) att det skulle finnas nya utgångsmöjligheter att förändra stelnade 

subkulturer om forskningen kunde förstå hur denna produktion av representationer går till. 
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För att utveckla den kompetenta människan menar Tankesmedjan (2009) att det är nödvändigt 

att skapa både fysiska och mentala mötesplatser såväl inom som utanför skolans värld, det vill 

säga för samhällets alla aktörer. Vidare aktualiserar Tankesmedjan (2009) begreppet kritiskt 

tänkande som ett redskap att möta det framtida mediala samhället, i det att man pekar på 

strävan mot en djupare förståelse genom att gå bakom det vid första anblicken självklara. 

Utifrån grundbulten sammanhang menar Tankesmedjan (2009) vidare att den kritiska 

reflektionen också kan fokusera både dåtid, nutid eller framtid. Gällande framtida 

skolverksamhet menar Tankesmedjan (2009) att en önskvärd utveckling bör kännetecknas av 

en förskjutning i följande spänningsfält som de menar kan urskiljas i den pedagogiska 

verksamheten i skola och förskola: 
 

 Metod- och organisationsfokus  → Innehållsfokus 

 

 Form- och färdighetsfokus  → Innehållsfokus 

 

 Splittrad kunskapskontext  → Sammanhållen kunskapskontext 

 

 Individfokus   → Balans individ – kollektiv 

 

 Fokus på fakta   → Fokus på förståelse 

 

 Faktareproduktion  → Kunskapsproduktion 

 

 Slutna frågor och samtal  → Öppna frågor och samtal 

 

 Ytkunskaper   → Djupkunskaper 

 

 Passivitet   → Kreativitet 

 

 Yttre och inre kontroll  → Yttre kontroll och inre frihet 

 (Tankesmedjan, 2009, s46) 

 

I sammanhanget bör beaktas att Tankesmedjan (2009) nämner att en del av mönstren bygger 

på deras samlade erfarenhet medan andra är mer vetenskapligt förankrade. Vidare betonas att 

den vänstra kolumnen inte är att betrakta som en beskrivning av hur det faktiskt ser ut men 

belyser en möjlig förskjutning. 

 

 

2.3 Specialpedagogik – långsiktigt och/eller kortsiktigt insatsperspektiv? 

 

I Möjligheternas generation? En rapport om ungdomsarbetslösheten (SKL, 2011) beskrivs 

dagsläget som att det ”Inom hela EU finns en oro för att dagens ungdomar blir en förlorad 

generation.” (SKL, 2011, s8) Rapporten lyfter också fram att de långsiktiga lösningarna till 

problemen som är grunden för ungdomsarbetslösheten måste hittas i skolan. En dubbel 

anledning till oro enligt SKL (2011) är dels de sociala problem ungdomsarbetslösheten skapar 

idag dels att risken för framtida arbetskraftsbrist förstärks. För att samhället ska fungera 

kommer Europa med sin åldrande befolkning att behöva sina ungdomar. Vidare enligt 

rapporten betonar EU-parlamentet att ungdomsarbetslösheten är ett av EUs mest akuta 

problem och uppmanar därför till ökade insatser i frågan. Beprövade åtgärder från länder som 

lyckats bättre i frågan än genomsnittet och som lyfts fram i rapporten är förlängning av 

skolplikten, ett väletablerat lärlingssystem och strategin att alla unga ska gå ut till någonting. 

 
Under 2011 kommer vi att fokusera på avhoppen och resultaten i skolan, kopplingen mellan det 
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kommunala informationsansvaret och den nya gymnasieskolan i sin helhet och introduktionsprogrammen 

i synnerhet. (SKL, 2011, s2) 

 

I avhandlingen Sagan om Unga Teatern i Malmö 1970-92 väver Milekic (1999) ihop 

samhällets och skolans utvecklingslinjer och visar hur dessa påverkat Unga Teaterns villkor. 

Utifrån de varierande kulturpolitiska och ekonomiska kontexter gruppen verkat i beskrivs 

även olika ledares strategi och målsättning för verksamheten. Författaren visar, utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv, hur gruppens genomgående strävan att gestalta företeelser svåra att 

uttrycka i ord, renderade i en nödvändighet att alla i arbetslaget hade ett gemensamt intresse 

för produktionen samt samma status i den konstnärliga processen. Vidare väljer författaren att 

lyfta fram att två av gruppens tekniker senare fick teaterns egna stipendier, som en positiv 

sidoeffekt av nämnd nödvändighet. Milekic (1999) belyser även att processen inte bara varit 

konstnärligt utvecklande utan också påverkat rent organisatoriskt och pekar tydligt på hur 

gruppens integritet, i tider av social utsatthet på grund av ett allt kärvare ekonomiskt 

samhällsklimat, berodde på ledarens styrka. 

 

I Ungdomar, stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) 

beskrivs svårigheter att klara skolan som en del i en orsakskedja, ur ett livsloppsperspektiv där 

förhållande och hälsoproblem påverkar varandra. Gällande insatser pekas det på att de kan 

fokusera olika faktorer i orsakskedjan, där kortsiktiga insatser längre ner i den tänkta kedjan 

är enklare att utforma emedan insatser högt upp ger de största effekterna. Utredaren menar 

vidare att tidsperspektivet gällande folkhälsofrågor bör vara minst 20 år då de flesta av dessa 

förändras relativt långsamt. I kapitlet Differentiering och individualisering i det moderna 

samhället (SOU 2006:77) beskrivs hur Sverige representerar extremen bland knappt 

hundratalet undersökta länder gällande dimensionen traditionell auktoritet versus sekulär-

rationell auktoritet samt dimensionen överlevnad och materiella förhållande versus 

individuellt självförverkligande. Att ha sekulär-rationella värderingar innebär en allmänt 

ifrågasättande attityd samt att rationella bedömningar kan göras av den enskilde. I Sverige 

betonar vi alltså mer än något annat land i undersökningen självförverkligande och 

individuellt välbefinnande och utgår från sekulär-rationell auktoritet. Utredaren menar att 

skola och fritidsverksamhet genom att erbjuda tillfällen till reflektion och genom att utveckla 

barns och ungdomars kompetenser kan rusta de unga för den öppna situation som ett mindre 

förutsägbart samhälle där inga gränser längre är klara innebär. Samtidigt pekar utredaren på 

att brister i skolans SYV-verksamhet och hos Arbetsförmedlingen har påvisats, i deras sätt att 

stödja de unga. Utredaren menar vidare att tillgängliggörande av dokumentation gällande 

elevers upplevelse av sin arbetsmiljö samt av internationell forskning gällande pedagogiska 

metoders effekt kan bidra verkningsfullt till en förbättring av ungdomars psykiska hälsa. 

 
När ungdomar får frågor om stress framhåller många att det finns en mängd motstridiga krav som de ska 

leva upp till. Om kraven på att hantera mångfalden blir alltför stora upplevs möjligheterna som en 

påfrestning istället för en rikedom. Därför är det befogat att diskutera dagens mångfald som en källa till 

stress och psykisk ohälsa. (SOU 2006:77, s237) 

 

Sammanfattningsvis tyder, enligt SOU 2006:77, en ökad psykisk ohälsa på att skolans insatser 

inte fullt ut motsvarar dagens informationstäta och individualiserade samhälle. Vidare, enligt 

utredarens bild av hälso- och sjukvård, dominerar behandling av mindre allvarliga tillstånd på 

bekostnad av dokumenterat effektiva förebyggande insatser, vilket är i motsats till 

folkhälsoperspektivet som enligt riksdagens riktlinjer innebär att insatser främst skall inriktas 

på bestämningsfaktorer och inte på vård och behandling. 

 

Att barns och ungdomars psykosociala ohälsa utgör ett orosmoment skriver 
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Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 

(SOU 2007:10). Vidare belyses att en ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och 

primärvård är angelägen för att kunna möta unga med en bristande psykosocial hälsa. Allt 

medan antalet barn och ungdomar som på olika sätt uppger sig drabbade ökar konstaterar 

Ansvarskommittén (SOU 2007:10) att denna negativa utvecklings effekter är okända både på 

kort och lång sikt. 

 

Rapporten Tänk långsiktigt (Socialstyrelsen, Skolverket & Statens folkhälsoinstitut, 2004) 

betonar vikten av samverkan och ett sektorsövergripande perspektiv, samt pekar på 

klargörandet av samhällsekonomiska konsekvenser utifrån olika handlingsalternativ som en 

viktig förutsättning i beslutsunderlaget gällande förebyggande insatser. Rapportens syfte är att 

stimulera till långsiktigt tänkande, samverkan och förebyggande satsningar. Den lyfter särskilt 

fram de generella insatsernas betydelse inom barn och mödrahälsovård, förskoleverksamhet, 

skola, skolbarnomsorg och ungdomsmottagningar, utifrån hur psykisk ohälsa kan förebyggas 

och behandlas, samtidigt som de lokala aktörernas roll betonas. Vidare menar rapportens 

författare att långsiktiga effekter måste värderas högre än idag och att långsiktigheten i det 

politiska systemet måste öka för att tidiga förebyggande insatser ska kunna ses som sociala 

investeringar. 

 
Begreppet sociala investeringar innebär att man idag satsar resurser på att förebygga sociala problem och 

vidhängande kostnader som annars kommer att belasta ekonomin i framtiden. (Socialstyrelsen mfl, 2004, 

s102) 

 

Rapporten visar också på att styrinstrument för att hantera långsiktiga effekter saknas, då de 

flesta offentliga beslutssystem utgår ifrån ettåriga budgetperspektiv, vilket benämns av 

författarna som Kortsiktighetsproblemet. Till detta kommer Fördröjningsproblemet, vilket 

vidare enligt Socialstyrelsen mfl (2004) innebär att tiden mellan insats och effekt ofta är så 

lång att kopplingen syns oklar, som ytterligare försvårar för beslutsfattare som ska prioritera. 

Utöver detta belyser rapporten även hur Bristen på ett socialt investeringsperspektiv finns 

inbyggt i det offentliga budgetsystemet där allt redovisas som kostnader, vilket kan jämföras 

med att investeringskostnader gällande fysisk infrastruktur ingår i en balansräkning. 

 

Figur 2.1   Att väga kostnader mot varandra (Socialstyrelsen mfl, 2004, s22) 

 

Figur 2.1 visar enligt rapportens författare på en ganska ojämn balanssituation för den 

enskilde beslutsfattaren där konkreta, väldefinierade och säkra insatskostnader ska värderas i 

förhållande till en osäker framtida intäkt. Utifrån detta menar Socialstyrelsen mfl (2004) 

vidare att det är lättförståeligt varför många beslut gällande barns och ungdomars psykiska 

hälsa blir långt ifrån de optimala, vilket också enligt författarna kan ses som att resurserna 

används ineffektivt sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I det lokala sammanhanget 

pekar Socialstyrelsen mfl (2004) på betydelsen av utvärderingar utifrån att uppmärksamma 
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olika kvalitetsaspekter samt för att identifiera såväl positiva som negativa effekter av gjorda 

insatser. 

 

Med stöd av internationell forskning lyfter utredaren i Se, tolka och agera – allas rätt till en 

likvärdig utbildning (SOU 2010:95) fram tidiga insatser som en framgångsfaktor och nämner i 

sammanhanget att Norge och Finland valt att prioritera specialpedagogiska insatser under 

tidiga år. Utredaren betonar vidare vikten av en fungerande samverkan på alla nivåer såväl 

nationellt som lokalt mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården samt att de 

kunskaper kring psykisk ohälsa för barn och unga som olika forsknings- och 

utvecklingsinsatser genererat i frågan om samverkan tas till vara på nu och konsolideras. 

Vidare menar utredaren att övergångar mellan/inom skola/skolformer är en kritisk punkt för 

många elever och att det föreligger en risk att viktig pedagogisk information går förlorad om 

inte dessa övergångar utformas för att underlätta elevers fortsatta lärande. Utredarens slutsats 

(SOU 2010:95) gällande övergångar är att den starkaste framgångsfaktorn är att bygga 

förtroendefulla relationer mellan skola och hem. Vidare nämns att Skolinspektionen utifrån ett 

professionellt perspektiv pekat på bristfällig dokumentation vid övergångar som ett problem, 

en bild som också bekräftas av utredningen. I SOU 2010:95 lyfts samverkan fram likt en röd 

tråd både som en nödvändighet men också som en framgångsfaktor för att stödet till utsatta 

barn ska bli starkare, effektivare och långsiktigt hållbart. 

 
Om barn och elever i behov av stöd blir föremål för tidiga insatser och även det förebyggande arbetet är 

framgångsrikt innebär det troligen också att framtida kostnader för kommunen, men även samhället i 

stort, kan minska till följd av att behovet av stödinsatser på sikt minskar. (SOU 2010:95, s19) 

 

Utifrån frågeställningen hur vi möter att godkänt betyg i matematik nu blir en absolut 

förutsättning för examen på yrkesprogrammen i GY11 (Skolverket, 2010a) menade Håkan 

Karlsson, Skolverkets ledare för den expertgrupp som arbetat med BA-programmet, att ett 

proaktivt förhållningssätt krävs. ”Tidiga insatser ett måste” (Karlsson, 2011) uttryckte sig 

denne Skolverkets representant som till vardags är rektor för Njudungsgymnasiet i Vetlanda. 

 

I artikeln Københavns lærere skal være ledere (Berlingske, 2011) beskrivs målet att alla 

nuvarande och framtida lärare i Köpenhamns folkskolor skall ha specialundervisning i hur 

man får elever att uppföra sig ordentligt i klassrummet. Genom att vidareutbilda alla 

nyanställda lärare i hur de kan fungera som ledare vill Köpenhamns Børne- og 

Ungeborgmester Anne Vang på detta sätt säkra en lugn arbetsmiljö och bättre inlärning. Per 

den 26 januari 2011 har lärarna vid 40 av Köpenhamns folkeskolor genomgått nämnd 

vidareutbildning. Professor Niels Egelund vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, som 

nyligen har fått 40 miljoner DKr från det Strategiske Forskningsråd till ett projekt som bland 

annat skall jämföra skillnaden med eller utan en lejontämjare vid svarta tavlan, kallar tilltaget 

med vidareutbildningen perfekt. Egelund (2011) menar vidare att det är i stort sett omöjligt att 

undervisa utan kompetens i praktiskt ledarskap och ifrågasätter varför detta inte ingår i 

lärarutbildningen, och säger: 

 
Det er på tide, at de danske lærere igen påtager sig rollen som autoritet. Den forsvandt med 

ungdomsoprøret, men er altafgørende i dagens folkeskole, hvor børnene ikke møder smilende, lydhøre og 

velforberedte op - men istedet farer rundt som en flok lopper, der tror, de er på legepladsen. (Berlingske, 

2011) 

 

Undersökningar vilka enligt Vang (2011) visar att eleverna nu tycker att det blivit lugnare, 

språket blivit trevligare och att konflikter hanteras bättre, kan vidare enligt Vang inte betraktas 

annat än som en succé. 
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I Interaktiv forskning – tillämpningar vid utvärdering och arbetsmiljöutveckling (Svensson, 

Eklund, Randle & Aronsson, 2009) beskriver författarna sin forskningsbaserade utvärdering 

av 18 fleråriga utvecklingsprojekt som beviljats medel för att motverka ohälsa i arbetslivet 

inom offentlig sektor. Utvärderingens yttersta mål var att identifiera mekanismer för hur 

utvecklingsarbete som leder till hållbar utveckling organiseras samt att söka en fördjupad 

förståelse. Forskningsprojektets övergripande frågeställning var hur den här typen av program 

kan organiseras så att de leder till långsiktigt bestående effekter det vill säga en hållbar 

utveckling i arbetslivet för individ, organisation och samhälle. 

 

Svensson mfl (2009) menar att det finns risk för ett oreflekterat, snävt och statiskt arbetssätt 

när kortsiktiga resultat - med avseende på relativt konkreta produkter, metoder eller processer 

- kommer i fokus. Enligt författarna kännetecknas ett utvecklingsarbete som har fokus på 

effekter av ambitionen att skapa en självgående utveckling samt att bedömningar görs på 

längre sikt utifrån ett mer processinriktat, dynamiskt och öppet synsätt. Vidare menar 

författarna att långsiktiga, osäkra och svårbedömda effekter ofta kommer i skymundan i 

redovisningen när beställare/finansiärer kräver snabba resultat. De förutsättningar som enligt 

Svensson mfl (2009) krävs för att studera långsiktiga effekter är att ha en inifrånkunskap som 

bygger på en helhetsförståelse för programmet/utvecklingsprojektet i kombination med en 

distanserad kritisk analys som skiljer på/visar vad som är tillfälligt eller mer beständigt samt 

en fördjupad förståelse. Vidare menar författarna att en hållbar utveckling förutsätter att 

kortsiktiga resultat kan länkas över till långsiktiga effekter, vilket författarna menar kan ske 

via så kallade förmedlande instanser. 

 

Begreppet förmedlande instanser beskrivs av samma författare i Hållbart arbetsliv – projekt 

som gästspel eller strategi i hållbar utveckling (Svensson, Aronsson, Randle & Eklund, 2007) 

som: 

 
Vi använder begreppet förmedlande instanser när vi betraktar och analyserar resultat som har betydelse 

för de önskade effekterna. Förmedlande instanser antas påverka sannolikheten för att uppnå de önskade 

effekterna. Vi kan då tala om salutogena (hälsobefrämjande) förmedlande instanser. Salutogena 

förmedlande instanser på individnivå kan vara de anställdas upplevelser kring ökat självförtroende, ökad 

motivation, resurser att påverka, kompetensupplevelse, möjlighet till samarbete etc. Man kan också tänka 

sig förmedlande instanser på organisatorisk eller institutionell nivå. Det kan handla om beslutsprocesser, 

regler, rutiner som kan materialiseras i reglerade arbetssätt och strukturer men också om immateriella 

förhållanden som kulturer och attityder. / … / Andra förmedlande instanser kan vara ökat strategiskt 

kunnande i organisationen, etablering av nätverk kring hälsofrågor etc. (Svensson mfl, 2007, s15-16) 

 

I ett framtida samhälle menar Tankesmedjan (2009) att det är önskvärt att fler är friska, 

arbetsföra och vid god hälsa. Vidare lyfter man i sin rapport Kunskapssyn och 

kompetensbehov i framtidens samhälle (Tankesmedjan, 2009) fram att 80 % av 

inlärningssvårigheterna är stressrelaterade och att avsaknaden av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet ger upphov till större anspänning. Tankesmedjan (2009) menar vidare att 

det senaste årtiondets ökande ohälsotal sannolikt inte indikerar den önskade utvecklingen 

samtidigt som man påpekar att ett tillåtande klimat byggt på trygghet och ömsesidig respekt 

kombinerat med en god psykosocial hälsa ökar inlärningsförmågan. 
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Figur 2.2   Hållbarhet utifrån tre olika perspektiv (Tankesmedjan, 2009, s102) 

 

Tankesmedjan (2009) belyser att förutsättningarna ökar för att få en hållbar utveckling om de 

tre perspektiven miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet är i 

balans gentemot varandra (se figur 2.2) men varnar också för att bevakning av egenintresse 

kan utgöra ett hinder för hållbar utveckling. 

 
Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract -- sustainable development 

-- and turn it, too, into a daily reality for all the world's people. (Annan, 2001)  

 

 

2.4 Implementeringsdjup – ”makten över tiden”? 

 
För att processen skulle få en chans att leva kvar var det viktigt att tänka strategiskt i fråga om vilka som 

kunde få en möjlighet att bära idén vidare och som hade inflytande nog att garantera ett utrymme i 

organisationen. Det räcker inte med ett brinnande engagemang. Man måste också ha makt över pengar 

och beslutsprocesser. (Tilander, Fackel & Tiller, 2005, s12) 

 

I pilotprojektet Tänkestället – Smultronstället (Tilander, 2004) beskriver författaren hur man 

sedan 1994 vid socialförvaltningen i Karlstad har använt reflektion som ett framgångsrikt 

redskap med varaktiga resultat för att minska utbrändhet, öka kompetensen samt för att väcka 

intresse gällande utvärdering av det egna arbetet. Utifrån detta tillkom redan nämnda 

pilotprojekt för att pröva samma reflektionsmodell för både socialarbetare och lärare, som 

tidigare endast omfattat socialarbetare. Pilotprojektet syftade också till att pröva om 

samarbetet mellan skola och socialtjänst, gällande de mest utsatta eleverna, gick att förbättra. 

I den av Tilander (2004) beskrivna reflektionsmodellen ingår att deltagarna helt frikopplas 

från sitt ordinarie arbete och att ett fredat rum upprättas genom att vikarier finns och att 

arbetsgivarna genom avtal förbinder sig att inga kontakter eller plikter som rör arbetet får 

förekomma under förberedelsedagar eller under ledig tid. 

 

Pilotprojektet visade enligt Tilander (2004) att människor behöver få stanna upp och 

reflektera för att finna svaren inom sig på sina egna livsfrågor. Vidare enligt författaren kunde 

man efter ett år, när man intervjuade deltagarna och deras närmaste chefer, konstatera att alla 

deltagarna hade förmedlat sina upplevelser och att det numera fanns ett stort intresse hos de 

anställda på de flesta berörda arbetsplatser att få en egen möjlighet att genomgå 

reflektionsprocessen. De intervjuade cheferna uttalade en förhoppning att reflektionsformen 

skulle kunna fortsätta, även efter projektets slut, som ett ordinarie inslag i verksamheten och 
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att även deras eget deltagande då skulle inkluderas. Vidare ville, enligt Tilander (2004), de 

intervjuade cheferna bygga upp en lokal reflektionsledarkompetens. 

 

Erfarenheterna från pilotprojektet Tänkestället – Smultronstället (Tilander, 2004) ledde vidare 

till det utökade projektet Reflekterande arbetsplatser (Tilander, Fackel & Tiller, 2005), som 

kom att omfatta både rektorer, lärare, chefer inom socialtjänsten och socialarbetare. Då en del 

i den nya projektstrategin var att göra de ingående kommunerna/förvaltningarna oberoende av 

projektet så snart som det var möjligt, utbildades enligt Tilander mfl (2005) lokala 

reflektionsledare i respektive ingående kommuner som några av de första projektaktiviteterna. 

Ett annat syfte med utbildningen av lokala reflektionsledare var, enligt författarna, att 

underlätta för en fortsättning av arbetet med reflektion efter projekttidens slut. 

 

Tilander mfl (2005) beskriver sammanfattningsvis hur chefernas deltagande i 

reflektionsprocessen inneburit en efterfrågan av ett fortsatt reflektionsarbete, som ett redskap i 

arbetet med att förebygga ohälsa, befrämja personlig utveckling samt att bygga tillitsbryggor 

mellan socialtjänsten och skolan. 

 
För att reflektionsmodellen skall kunna nå sin fulla effekt krävs det enligt vår mening att organisationerna 

har en strategi för utveckling som bygger på kontinuitet och hög grad av delaktighet för både chefer och 

anställda. (Tilander mfl, 2005, s75) 

 

Det som enligt Tilander mfl (2005) avgörande skiljer den reflekterande feedbackprocessen 

från andra utvecklingsbefrämjande processer är att den emotionella sfären inte utelämnas utan 

är något som författarna menar att vi måste utgå ifrån då det vidare enligt författarna finns 

betydelsefulla inslag av emotioner i alla mänskliga aktiviteter. Att däremot ha idealet att strikt 

hålla sig till det yrkesmässiga, hålla känslor borta och vara saklig i en reflektionsprocess, 

innebär enligt författarna mycket svåra förutsättningar för att öka självförståelse, förståelsen 

av det egna sammanhanget samt att uppnå ett kreativt tillstånd. Tilander mfl (2005) menar att 

deltagarna i den reflekterande feedbackprocessen fått en ökad förmåga att styra sina egna liv 

samt att de sett att utrymmet för att påverka villkoren i arbetet är större än de tidigare upplevt, 

vilket enligt författarna bland annat lett till känslan av att mer blir gjort trots upplevelsen av 

att man tar det lugnare. 

 

Ahrenfelt (2001) menar att förändringsprocessen är ett tillstånd och använder i sin 

beskrivning av detta begreppen homeostas och heterostas. Ur ett organisationsperspektiv 

belyser författaren hur homeostas verkar för att systemet skall återgå/återställas till den gamla 

balansen medan heterostas strävar efter/mot en ny balans på en högre nivå (se figur 2.3). 
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Figur 2.3   Förändringsprocess ur ett organisationsperspektiv (Ahrenfelt, 2001, s114) 

 

Ahrenfelt (2001) menar vidare att hastigheten i processen står i direkt samband med 

upplevelsen och identifieringen av förändringen, men att balans kan skapas mellan 

upplevelser av kaos och arbetsro i förändringsarbetet av tankemönster hos både chefer och 

medarbetare, vilket enligt författaren krävs för att organisationen skall överleva. 

 

För att kunskaper inte bara ska tas emot naket kognitivt, utan införlivas, krävs enligt Crafoord 

(2001) att de är laddade med lustkänsla. Språket och dess känslomässiga ackompanjemang 

fungerar konsoliderande och förstärkande vilket vidare enligt författaren har betydelse för 

lusten att lära. Crafoord (2001) menar också att yttervärlden inte tas in i medvetandet direkt 

utan att det är först efter en rad komplicerade processer som den kan representeras i det inre. 

Vidare enligt Crafoord (2001) uppkommer medvetandet som en ständigt pågående 

associationsprocess och förankras av känslomässiga kvaliteter, vilket av författaren benämns 

som den dubbla förankringen. Begreppet införliva innebär enligt Nationalencyklopedin 

(2011a) att något övertas för att sedan ingå i en redan existerande helhet. Detta införliva 

används för att beskriva begreppet internalisera som enligt Nationalencyklopedin (2011b) 

innebär att ”införliva i det egna tänkandet”, vilket kan belysas/ses utifrån begreppet/uttrycket 

att äga sin text som är ett av bedömningskriterierna för betyget VG på avancerad 

högskolenivå (HKR, 2010). 

 

I rapporten Bildning och filosofi – en brevväxling (Sá Cavalante Schuback & Ruin 2006) 

belyser författarna bland annat vikten av att tänka kring makt och individualitet i termer av att 

makt utövas och mottas på samma gång med individen som korsningspunkt. Genom att stiga 

åt sidan fri för sig själv, i sig själv, menar författarna att erfarenheten av att också stå 

främmande inför sig själv kan bidra till att skapa en utsiktspunkt utifrån exilens visdom. 

Vidare menar författarna att med kravet på effektivitet försvinner “tiden och dess mest 

mysteriösa kraft som är väntan, tilldragelse, nattens och vinterns mått” (Sá Cavalante 

Schuback & Ruin, 2006, s10) vilket kan betraktas utifrån Foucaults (1987) maktperspektiv 

som fokuserar den drabbades upplevelse. 

 

Skolverket & OECD (2009) har i skriften Förbättrat skolledarskap identifierat medel/åtgärder 

som kan förbättra ledarskapsarbetet i skolan. Bland annat påpekas att i frågan om 

självbestämmande gällande viktiga frågor krävs det också stöd för detta självstyre samt att 
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huvudansvarsområdena är tydliga och avgränsade. Vidare menar Skolverket & OECD (2009) 

att skolledaransvar bör definieras utifrån en förståelse för vilket arbete som förbättrar 

elevernas lärande på bästa sätt samt att ledarskapet på grund av ökade ansvarsområde och 

ökad ansvarsskyldighet bör delas upp såväl inom som mellan skolor. Skolverket & OECD 

(2009) pekar också på att den sällan existerande mellanledningsnivån är avgörande för ett 

effektivt skolledarskap samtidigt som man konstaterar att när den väl existerar är den ofta 

otydlig. 

 
Det är Arbetsmiljöverkets uppfattning att arbetsgivarna inte i tillräcklig omfattning och tillräckligt 

systematiskt uppmärksammat signaler om hög arbetsbelastning, ohälsa och stress bland rektorerna. 

(Arbetsmiljöverket, 2011, s3) 

 

Ludvigsson (2009) menar att rektors roll som den starke ledaren och tydlige chefen är omöjlig 

att leva upp till och därmed är kontraproduktiv, vilket styrks av Arbetsmiljöverket (2011) som 

i sin rapport Rektorers arbetsmiljö. En tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket (AV), 

distriktet i Göteborg under 2009 och 2010, konstaterar att rektorerna i undersökningen 

upplever en generellt sett hög arbetsbelastning och att den direkta följden av detta blir att 

tiden för de arbetsuppgifter de är satta att sköta inte räcker till. Vidare är det enligt 

Arbetsmiljöverket (2011) vanligt att rektorerna uppger att de saknar tillräckliga resurser och 

stödfunktioner samt att de upplever en frustration över att inte kunna arbeta mer med 

utvecklingsarbete och pedagogiskt ledarskap. I sammanfattningen av Samproducerat 

ledarskap (Ludvigsson, 2009) belyser författaren att skolledare saknar tid att reflektera över 

det som händer i verksamheterna, vilket enligt Hargreaves (1998) visar på rådande 

status/maktkonstellationer utifrån ett mikropolitiskt perspektiv. Dock framgår det tydligt i nya 

skollagen (SFS 2010:800) enligt juristen Lars Werner (2010) att skolans inre organisation kan 

betraktas som en frizon där rektor regerar och med andra ord har makten över tiden. 

 

Figur 2.4   Lärande loopar (Socialstyrelsen mfl, 2004, s100) 

 

Figur 2.4 beskriver det som Svensson mfl (2007) benämner lärande loopar vilka förutsätter 

reflektion före, under och efter handling. Denna återkoppling kräver enligt Augustinsson & 

Brynolf (2009) tid. 
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2.5 Specialpedagogens yrkesroll – forskning och lärandets kärna 

 

I examensordningen (SFS 2007:638) och i Utbildningsplan Specialpedagogiskt program 90 

högskolepoäng (HKR, 2008) beskrivs vilka kunskaper och förmågor som krävs för att 

specialpedagogen skall kunna arbeta självständigt inom förskola, förskoleklass, fritidshem, 

skola eller vuxenutbildning för barn och elever i behov av särskilt stöd. I dessa styrdokument 

gällande den specialpedagogiska yrkesrollen finns tolv mål indelade i de tre undergrupperna 

Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt.  

Målen syftar till att specialpedagogens yrkesroll skall rymma följande kompetens och kan 

sammanfattas enligt följande: 

 
Insikt och kunskap gällande vetenskap, aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt dess betydelse för 

yrkesutövandet utifrån beprövad erfarenhet i förhållande till specialpedagogik. 

 
Förmåga att självständigt och kritiskt identifiera, analysera samt medverka både proaktivt och reaktivt i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i lärandemiljön utifrån ett perspektiv som omfattar både 

individ-, grupp- och organisationsnivå. 

 
En fördjupad kommunikativ förmåga grundad i självkännedom och empati utifrån ett etiskt 

förhållningssätt, även med avseende på eget forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

I den undersökning angående rektorers syn på specialpedagogisk professionalitet som 

Berglund, Malmgren, Riddersporre & Sandén (2007) gjorde, med det övergripande syftet att 

”studera relationen mellan utbildningens akademiska förutsättningar och de krav som 

praktiken ställer på professionell kompetens” (Berglund mfl, 2007, s40), intervjuades ”30 

rektorer från skolområden av skiftande socioekonomisk karaktär såväl från storstad som 

landsbygd.” (Berglund mfl, 2007, s41) Inledningsvis i artikeln lyfter författarna fram hur en 

ändring gjordes i examensförordningen för specialpedagoger 2001 så att möjligheten för de 

studerande att göra inriktningsval togs bort. Berglund mfl (2007) avslutar sedan artikeln med 

att lyfta fram att rektorerna signalerat att specialpedagogens professionella identitet skulle 

kunna stärkas genom att specialpedagogutbildningen utgick från en gemensam grund för att 

sedan övergå i olika specialiseringar som till exempel utveckling av lärmiljöer, didaktik eller 

handledning. Genom att fokusera på relationen mellan rektor och specialpedagog menar 

Berglund mfl (2007) att specialpedagogisk praxis kan förstås och beskrivas. 

 

Samtliga rektorer i undersökningen (Berglund mfl, 2007) beskriver den specialpedagogiska 

verksamheten som sammansatt av flera komponenter och majoriteten av rektorerna var 

överens om forskningsbehovet gällande hur en organisation som skulle kunna passa elever i 

behov av särskilt stöd kan byggas upp. Rektorerna ser även den förändring av den 

professionella kompetensen i skolan som utvecklingen från specialundervisning till 

specialpedagogiska insatser inneburit. Dock ger flera av dem uttryck för att ”det inte är helt 

okomplicerat att använda sig av den på ett sätt så att den kommer verksamheten till gagn på 

såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.” (Berglund mfl, 2007, s45) samtidigt som 

författarna kunde notera en kritiskt hållning till den egna organisationen i vissa uttalande. 

 

Det finns enligt Berglund mfl (2007) ett visst stöd för synen på specialpedagogen som 

förändringsagent medan nyttan och idén med icke-undervisande insatser inte är förankrad i 

praktiken hos alla rektorerna i undersökningen, då en del av dem undrar ”vem som skall 

undervisa elever i svårigheter när specialpedagogerna skall ges så många andra uppgifter.” 

(Berglund mfl, 2007, s46) 
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Berglund mfl (2007) konstaterar generellt sett att specialpedagogen med sin kompetens tydligt 

ses som en nyckelperson som starkt kan bidra till skolutveckling av rektorerna. Alltså vet 

rektorerna intentionerna med specialpedagogens arbete och ser även värdet i de insatser detta 

arbete innebär, men ”Att förflytta tyngdpunkten i det specialpedagogiska arbetet från eleven 

till hela lärandemiljön är något av ett paradigmskifte” (Berglund mfl, 2007) och att rektorerna 

upplever detta som ett problem råder det enligt författarna ingen tvekan om. Problemet består 

dock enligt rektorerna inte i bristande kunskap och kompetens utan snarare i att till exempel 

politiskt beslutade ekonomiska ramarna inte tillåter ett optimalt utnyttjande av denna kunskap 

och kompetens. Vidare nämner några rektorer att specialpedagogens skolledande roll blir 

synlig i praktiskt arbete, som att till exempel göra den verksamhetsberättelse nästa års 

planering sedan görs utifrån, men beskriver sällan specialpedagogens skolledande roll konkret 

i form av specifika arbetsuppgifter. (Berglund mfl, 2007) 

 

Sammanfattningsvis konstaterar Berglund mfl (2007) att det råder en stor samstämmighet i de 

uttalande rektorerna gör gällande forskningsfrågor, skolutveckling och specialpedagogisk 

kompetens. Oavsett detta tycks resurserna ”inte alltid räcka till för ett långsiktigt handlande 

som skulle kunna gynna elevhälsan och lärandemiljön.” (Berglund mfl, 2007, s48), vilket 

enligt Berglund mfl (2007) kan förklaras bland annat utifrån ramfaktorteorin (se vidare 3.1). 

 
Saker och ting hänger samman, i skolan liksom i det övriga livet. Det är det ömsesidiga sambandet mellan 

förändringarna som ger dem en viss koherens, en viss inriktning. En meningsfull och realistisk analys av 

förändringarna i skolan kräver därför att vi gör något mer än bara jämför fördelarna och nackdelarna med 

olika konkreta reformer, exempelvis självstyrande skolor. Vi måste relatera delarna till helheten, relatera 

de konkreta reformerna till syftet med dem och den kontext i vilken de utvecklas. Och vi måste undersöka 

hur de olika delarna är relaterade till varandra inom en helhet. Förändringarna i dagens skola utgör en stor 

väv, som det gäller att undersöka. (Hargreaves, 1998, s22-23) 

 

Hargreaves (1998) menar att istället för att utgå från de motiv och drivkrafter som ängsliga 

föräldrar, otåliga administratörer och opportunistiska politiker förställer sig, bör man beakta 

att lärare i fråga om förändringsarbete är starkt praxisorienterade. Principen om 

genomförbarhet rör sig om mycket mer än att ställa abstrakta teorier mot den vardagliga 

verksamheten. Det handlar enligt författaren om en stark känsla hos läraren, ett destillat av 

komplexa kombinationer av personliga faktorer, politik, begränsningar i arbetsmiljön och 

målsättning. För att kunna mobilisera lärarens förändringsmotivation menar Hargreaves 

(1998) att förändringsstrategin måste bygga på, att efter noggrant utforskande, synliggöra 

förändringens konsekvenser för just denne lärare i just dennes kontext och på så sätt slå an 

tonen som attraherar lärarens egen önskan. Vidare menar Hargreaves (1998) att vi genom 

forskningen har skaffat oss allt större insikt i om hur lärare tänker om sin undervisning men 

vet däremot betydligt mindre om hur de känner och vilka behov/känslor som styr. 

 

I Förändringsagenters egenskaper – En studie avseende vilka egenskaper som anställda 

anser viktigast (Tomasson, 2002) definierar författaren att ”En förändringsagent är den som 

verkställer en strategisk förändring i en organisation vilken till exempel kan beröra 

organisationens struktur, teknologi, fysiska arbetsmiljö eller människor.” (Tomasson, 2002, 

SAMMANFATTNING) Vidare belyser författaren i sin teoridel olika nyckelkompetenser indelade 

i kategorierna mål, roller, kommunikation, förhandling och ”managin up” som en 

förändringsagent bör ha. Slutsatsen författaren drar av studien är att ”tydlighet vid 

specificering av mål, samt att ha ett helikopterperspektiv” (Tomasson, 2002, s23) är de 

egenskaper som anses viktigast, då det med helikopterperspektiv vidare enligt författaren 

menas att kunna se projektet objektivt genom att ta ett steg tillbaka. 
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Enligt SOU 2010:95 behöver en mer praktiknära forskning stimuleras eftersom de som 

arbetar i skolan ger uttryck för uppfattningen att forskning som är relevant för den egna 

verksamheten saknas, vilket Möllås (2009) förstärker med att uttrycka att det är praktiknära 

forskning som inte bara blir skrivbordsprodukter utan som involverar skolaktörer på skilda 

nivåer som behövs. Svensson mfl (2007) menar att den frågande forskaren ger verksamheten 

en ökad idehöjd och att ett interaktivt forskningsarbete där deltagarna involveras i 

analysarbetet öppnar för en balans mellan närhet och kritisk distans, i det att synen på 

verksamheten med detta arbetssätt enligt författarna kommer att växla mellan ett inifrån- och 

utifrånperspektiv. 

 

Boken Förhandling (Lindell, 2008) belyser kommunikation ur ett näringslivsperspektiv där 

författaren menar att vad en god förhandling egentligen handlar om är att uppnå samarbete vid 

problemlösning kring motstridiga intressen. Vidare lyfter Lindell (2008) fram att 

grundprincipen för att skapa balans är att både ge & ta och att begreppet nöjd i en förhandling 

innebär en förändring till egen fördel utifrån en eftergiftsstrategi. Eftergiftsstrategin kan enligt 

författaren realiseras genom att räkna eftergifter, till exempel med hjälp av 

minnesanteckningar, och inte släppa dessa alltför lättvindigt vilket visar värdet av 

eftergifterna samtidigt som dessa inte riskerar att uppfattats som oviktiga eller att 

förhandlaren tappar i respekt. Lindell (2008) menar också att oförmåga gällande 

konflikthantering kan leda/leder till att stora värden går förlorade både i form av livskvalitet 

och i ekonomiska termer, samt att moral och etik i en förhandling kan prövas långsiktigt 

utifrån om agerandet tål en publicering i lokalpressen. Sammanfattningsvis pekar författaren 

på att träning och kunskap hjälper till att hålla huvudet kallt när det hettar till samtidigt som 

vetskapen om att man alltid möts igen bidrar till betydelsen av att båda parter upplever sig 

som vinnare i förhandlingen. Enligt Herlitz (2010) kan kommunikativ kompetens betraktas 

som hårdvaluta, generellt sett i dagens samhälle. 

 
För att förstå hur en möjlig överenskommelse kan formuleras behöver man ställa många frågor. Det är 

den som ställer de rätta frågorna som har initiativet. Den som är en god lyssnare och ställer kontrollfrågor 

får tid att tänka och förbereda sig på nästa steg. Uppmärksamma, intresserade frågor är alltså bland det 

mest effektiva man kan ägna sig åt i en förhandling. (Lindell, 2008, s125) 

 

I artikeln Fler lärare måste bli forskare (SvD, 2011) belyser Håkan Sörman, Kjell-Olof Feldt, 

Eva-Lis Sirén, Anders Almgren, Lars Flodin & Annika Lundius (2011) avståndet mellan 

forskningen och klassrummet. De menar vidare att en starkare koppling till forskning kring 

klassrumssituationen, ämnesdidaktisk kompetens, undervisningsmetoder, hur lärare 

undervisar och hur elever lär skulle höja både kompetens och förmåga hos lärarna att använda 

de olika verktyg som krävs utifrån elevernas behov i undervisningssituationen. Sörman mfl 

(2011), som representerar Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv, ger 

uttryck för att de gemensamt vill styra stegen in på den långa vägen mot målet att alla elever 

ska få en utbildning som vilar på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund genom att: 

 
- Skapa fler möjligheter för lärare och skolledare att själva bedriva skolrelevant forskning och kombinera 

den med arbetet i skolan. Det ska löna sig att utbilda sig på forskarnivå och på olika sätt närma sig 

forskningen. 

- Öka möjligheterna för lärare att ta till sig forskningsresultat och utveckla sin kompetens. Incitament som 

tydligt visar att det lönar sig att ha arbetssätt som utgår från forskningen krävs. Då ökar kvaliteten på 

undervisningen och underlättar för eleverna att nå målen i skolan så att de står väl förberedda för fortsatt 

lärande och kommande arbetsliv. 

- Stärka skolledarnas förutsättningar att driva och utveckla skolan genom att aktivt delta i forskning. 

(SvD, 2011, opinion) 
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I förordet till Känslans skärpa, tankens förnyelse - Essäer om etik och politik (Nussbaum, 

1995) ges uttryck för en syn på förnyelse som innebär ett förutsättningslöst återvändande till 

gamla sanningar samt att dessa kan lyftas ur sin kontext för reflektion i nutid, vilket enligt 

Assarsson (2009) blir till ett slags pedagogisk tillämpning utifrån en filosofisk utsiktspunkt. 

Att så inta ett anakronistiskt förhållningssätt kan enligt Hargreaves (1998) skapa ett 

postmodernt verktyg, till gagn för framtida utveckling, i och utifrån ett postmodernt 

perspektiv och tänkande. Piltz (2007) belyser att konceptet att blicka bakåt i tiden och lyssna 

efter ”hur folk tänkte förr, när de tänkte skarpt” (Piltz, 2007, s7) ingalunda är nytt eller unikt 

och visar på i Medeltidens lärda värld (Piltz, 2007) att detta koncept användes både av 

medicinarna i Salerno och av Bolognajuristerna för snart tusen år sedan. Vidare lyfter Piltz 

(2007) även fram hur inlärningsmetoden solmisation, som uppfanns av musikteoretikern 

Guido av Arezzo (död ca år 1050), användes i århundraden för att sedan återinföras på 1900-

talet i den elementära musikutbildningen. 

 

Förnimmarnas samhälle förutsätter enligt Nussbaum (1995) en gedigen utbildning i 

humaniora där varje medlem anses ha den grundläggande förmågan att vidareutveckla sin 

förnimmelse och använda den till gagn för hela gruppen. Utbildningen ska enligt författaren 

också ge förståelse för naturen uttryckt i matematik och naturvetenskaperna där tekniska och 

kvantitativa analyser betraktas som verktyg i sammanhanget och blir värdefulla först när de 

kombineras med ett bredare studium av människans mål. Studier i moraliskt tänkande, vilka 

förutsätts vara välargumenterade, tydliga och teoretiskt tillfredsställande är vidare enligt 

författaren menade att uppmuntra studenten till att noga uppmärksamma livets mångfald och 

ställer därför höga krav på både känsla och fantasi. Enligt Nussbaum (1995) är syftet med den 

sammantagna utbildningen att befrämja studentens förmåga att göra generella val angående 

det goda i livet och kunna förnimma vad denna uppfattning kräver i praktiken. Studenten ska 

också längs sin utbildningsväg vid varje passerat stadium ytterligare ha kultiverat sina 

själsliga förmågor till reflektion och förnimmelse med hjälp av konkreta exempel. Genom att 

de i utbildningen berörda parterna närmar sig i en gemensam utvärdering/reflektion menar 

Nussbaum (1995) att en mer värdig aktivitet kan uppnås. 

 

I det postmoderna betonas begreppet mångfald, som kan definieras som ”varje människas rätt 

att vara unik och olik” (Herlitz, 2010). Om lek och lust överbetonas i förhållande till de krav 

på anpassning som natiliteten enligt Arendt (2004) förutsätter, kan den postmoderna 

vuxenvärldens allvar enligt Hargreaves (1998) möta den unge på ett obarmhärtigt sätt, vilket 

därmed enligt Arendt (2004) kan anses motivera den unges behov av auktoritet under 

uppfostran och utbildning. Vidare finns det enligt författaren en samstämmighet kring att ”allt 

som får folk att lyda är auktoritet” (Arendt, 2004, s113) oavsett syn på hur massamhället bör 

styras. Sammanfattningsvis pekar Arendt (2004) på att auktoritet innebär en lydnad där 

någons sakkunskap inger ett sådant förtroende att varken övertalning eller våld behövs, det 

vill säga en lydnad där människor har kvar sin frihet. För att enligt Hargreaves (1998) kunna 

fungera i den postmoderna samhällsstrukturen, som författaren liknar vid en rörlig mosaik, 

krävs det ett högre mått av egen inre trygghet och stabilitet än det krävdes tidigare i det 

moderna samhället, vars struktur författaren liknar vid en äggkartong, då nu inget längre kan 

tas för givet vilket vidare enligt Hargreaves (1998) ökat vilsenheten i tillvaron. 

 

Helldin (2002b) menar att forskning saknas inom fältet för de breda kontextuella 

sammanhangen gällande specialpedagogikens funktioner i samhället. Därför menar Helldin 

(2002b) att den specialpedagogiska forskningen har en viktig funktion som kritisk granskare 

av hur människor som bedöms som svåra i utbildningssammanhang/samhället påverkas av 
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utbildnings- och samhällsutvecklingen. Rent konkret innebär detta att den specialpedagogiska 

forskningen enligt författaren kan ha en ledande roll som bevakare av den sociala 

gemenskapen i samhället. Vidare enligt Helldin (2002b) är det viktigare att analysera och 

utveckla pedagogiken utifrån de gemensamma sociala relationer, mänskliga behov och den 

sociala bas som finns hos individerna i skolan än att analysera och differentiera mångfald och 

variation ur ett postmodernt skolkritiskt perspektiv. Författaren menar att detta även innebär 

att skolans roll som medborgarfostrare, vilken tidigare betonades i den svenska traditionen, 

behöver återupptas. Helldin (2002b) menar också att utarbetandet av gemensamhetsskapande 

procedurer på olika plan, metodiskt, socialt och moraliskt är en av de viktigaste uppgifterna 

för den relevanta specialpedagogiska forskningen idag och att i dessa procedurer betona den 

individuella särarten samtidigt som det gemensamma ansvaret markeras. Historiskt sett har 

specialpedagogiska utbildningsåtgärder sällan varit inriktade på systemets behov av 

förändringar utan låst på det individuella problemet vilket enligt Helldin (2002b) inneburit att 

både skolans/samhällets och/eller tidsandans problem negligerats i analysen. 

 
Det vore felaktigt att säga att specialpedagogiken som kunskapsområde skulle vara hotat i vårt land. 

Snarare finns tecken som tyder på att dess roll förstärks. Lärarutbildningsutredningen är ett tecken på 

detta. Vad som emellertid är oroväckande är den lomhördhet som präglar dagens utbildningspolitik när 

det gäller benägenheten att ta till sig resultat från den specialpedagogiska forskningen. Men en sådan 

lomhördhet förefaller inte handla om oförmåga utan snarare om ovilja att grunda politiska beslut i resultat 

från forskning (som staten själv finansierat). Detta är djupt oroväckande och samtidigt utmanande för 

specialpedagogikens utövare på alla nivåer. Ytterst handlar det om inte bara vilken skola vi vill ha, utan 

om vilket samhälle vi vill ha. (Persson, 2009, s26) 

 

 

2.6 Sammanfattning 

 

Utifrån en sammanfattning av den viktigaste litteraturen, det vill säga den syn på 

specialpedagogik som Ahlberg (2007a, 2007b), Armstrong, Armstrong & Barton (1998), 

Assarson (2009), Both (1998), Examensförordningen (SFS 2007:638), Helldin (1997, 2002b, 

2007), Persson (2009), Skollagen (SFS 2010:800), Skolverket (2010b) och Utbildningsplanen 

(HKR, 2008) ger uttryck för, har jag inspirerad av Arendts (2004) sätt att sammanfatta inte 

helt enkla begrepp formulerat följande: 

 
Specialpedagogisk kompetens handlar ytterst om förmågan att med ett metaseende kunna identifiera, 

analysera och kommunicera livsbejakande åtgärder, lärinsatser samt relationer på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå, det vill säga utifrån ett vidare perspektiv. 

 

Enligt Persson (2009) handlar utmaningen för specialpedagogikens utövare ytterst om vilket 

samhälle vi vill ha och Helldin (1997) sätter in specialpedagogiken i dess vidaste 

sammanhang både socialt, ideologiskt och filosofiskt i samhällskontexten för att sedan peka 

på specialpedagogens roll som moralisk katalysator och de utslagnas ombudsman. Inom EU 

varnas det för en förlorad generation (SKL, 2011) och Globaliseringrådet (2009) pekar på 

kunskap som en nödvändig framgångsfaktor i den globala ekonomin där produktionskedjan 

delas upp mellan nationer. I Danmark satsas det på att vidareutbilda till och med 

nyutexaminerade lärare i ledarskap för att dessa bättre ska behärska klassrumssituationen 

(Berlingske, 2011) och vidare skall ingen elev i Danmark behöva lämna skolan för att gå till 

ingenting (SKL, 2011). FN´s generalsekreterare (Annan, 2001) lyfte fram hållbarhet som det 

nya århundradets utmaning och i McKinseyrapporten (Barber & Mourshead, 2007) 

presenterades bland annat det framgångsrecept som gett Finland en skola i världsklass. 
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Både examensförordningen (SFS 2007:638) och utbildningsplanen (HKR, 2008) för 

specialpedagoger lyfter fram förmågorna att identifiera, analysera och kommunicera utifrån 

ett samverkansperspektiv. Socialstyrelsen mfl (2004) pekar på samverkan över sektors- och 

förvaltningsgränser, både på det lokala och nationella planet, som potentiella 

framgångsfaktorer gällande ungdomars hälsa och Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker tydligt 

elevhälsans funktion som främst proaktiv, främjande elevens kunskapsutveckling. Vidare 

skall det enligt skollagen (SFS 2010:800) ingå specialpedagogisk kompetens i elevhälsan om 

denna kompetens inte uppenbarligen visar sig obehövlig. Enligt §3 i skollagens tredje kapitel 

(SFS 2010:800) har varje elev rätt till ledning och stimulans för att nå sin fulla potential, 

vilket i den finska skolan enligt Barber & Mourshed (2007) bland annat hanteras inom 

ramarna för specialpedagogik. 
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3 TEORI 

 

De handledningssamtal/samtal jag haft under mina VFU-perioder med speciallärare (SL) och 

specialpedagoger (SP) indikerar att specialpedagogisk verksamhet oftast upplevs och bedrivs 

som ett ensamt arbete. Även Saris (2004) studie An analysis of burnout and job satisfaction 

among Turkish special school headteachers and teachers, and the factors effecting their 

burnout and job satisfaction pekar på att det finns en känsla av att vara isolerad i den special-

pedagogiska professionen. KASAM-teorin (Antonovsky, 1991, 2005) visar bland annat på 

nödvändigheten av att tillhöra ett sammanhang och utifrån denna teori menar jag att 

övergripande organisationsfrågor är av största vikt för den specialpedagogiska yrkesrollen. 

 

För att synliggöra det specialpedagogiska arbetsfältet har jag valt att fokusera på tre av 

varandra oberoende dimensioner för att sedan successivt sammanföra dessa till en modell jag i 

fortsättningen kommer att benämna Det specialpedagogiska rummet (DSR). Dimensionerna, 

vilka redan har presenterats i litteraturgenomgången utifrån olika utsiktspunkter, Stöd-Spets-

åtgärd, Lång-Kort-siktigt och Implementeringsdjup kommer först att föras samman till en 

tvådimensionell figur utifrån Ramfaktorteorin för att slutligen bilda en tredimensionell 

analysmodell kompletterad med KASAM-teori utifrån Foucaults maktperspektiv. DSR är tänkt 

att kunna fungera som ett analysverktyg gällande specialpedagogiska insatser men synliggör 

även specialpedagogiska arbetsuppgifter (se vidare bilaga E) och kan för det senare ändamålet 

kombineras med en matris (bilaga A) genom vilken arbetsuppgifterna kan rastreras. 

 

 

3.1 Ramfaktorteorin 

 
Ramarna sprängs - Jag kom snart underfund med att ecklesiastikdepartementet hade minst lika stora och 

spännande problem som socialdepartementet. För det första hade skolan att motse en stor ökning av 

elevantalet. Den dåvarande skolorganisationen höll på att sprängas sönder. Barnantalet skulle under åren 

1943-1952 öka med ungefär 150 000 i de fyra första klasserna i folkskolan. För realskolan var läget ännu 

mera dramatiskt. Under min skoltid och långt fram till mitten av 1920-talet var det inte mer än 10 procent 

av barnen i en årskull som gick vidare från folkskolan till realskolan. 1944 var det 25 procent, och 1948 

var det 30 procent. Vad hade hänt? Många föräldrar hade fått en bättre ekonomisk ställning. De hade fått 

råd att låta sina barn läsa några år till. Det blir en annan realskola, om vart tredje barn söker sig dit än om 

endast vart tionde får tillfälle att gå igenom realskolan. Denna tillströmning skulle mötas av en skola som 

hade brist på skollokaler och framför allt brist på lärare. I ett av mina första skoltal fick jag tala om att 

drömmen om att minska antalet elever i klasserna var för de närmaste åren helt orealistisk. (Erlander, 

1973, s232) 

 

Ramfaktorteorin tar enligt Imsen (1999) sikte på det som är praktiskt möjligt och författaren 

belyser att de så kallade ramfaktorerna utgörs av de förhållanden som bidrar till att främja 

eller hämma undervisningen. I sammanhanget nämner författaren Det pedagogiska 

ramsystemet vilket definierar skolans uppgift utifrån lagar, förordningar och läroplan, De 

administrativa ramarna som utgörs av bestämmelser hur skolan ska ledas och struktureras där 

ofta schemat är den viktigaste ramen, Resursrelaterade ramar som utifrån ekonomi och 

materiella resurser till exempel visar att anpassad undervisning inte bara är en pedagogisk 

angelägenhet, Organisationsrelaterade ramar i vilka ledningen har en central roll och som 

har samband med sociala förhållanden och den kultur som råder på skolan samt Ramar med 

anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund vilka bland annat omfattar stöd för 

skolan i form av föräldrasamarbete och lokal kultur, allmän skolmotivation och elevernas 

förutsättningar (se följande figur 3.1). 
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Figur 3.1   Modell för analys av verksamheten i klassrummet (Imsen, 1999, s100). 

 

Imsen (1999) menar att skolan är och förblir en hierarkisk organisation som präglas av 

strukturella konflikter på alla nivåer och pekar också på att skolans pedagogiska 

handlingsutrymme har en abstrakt och diffus yttre gräns för vad som är tillåten 

skolverksamhet. Vidare menar Imsen (1999) att området/utrymmet mellan kärnan i det 

pedagogiska handlingsutrymmet som utgörs av den faktiska skolverksamheten, som enligt 

författaren består av rutinundervisning och tvångshandlingar, och dess yttre gräns lämnar ett 

outnyttjat handlingsutrymme där lärare ofta har större frihet än de tror. Utifrån detta menar 

Imsen (1999) att en viktig aspekt av ramfaktorer är vilka faktorer lärare kan ha kontroll över, 

inflytande över och/eller står utanför då de yttre ramarna vidare enligt författaren överförs 

först när de tillämpas av lärare och elever. Författaren menar också att det är viktigt att veta 

vad läraren har ansvar för och vad som ligger utanför dennes kontroll, då det finns många 

typer av yttre och inre ramar som binder lärarens val av handling. 

 
Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger utrymme för en process. Ramarna ger eller ger inte 

möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process måste 

ramarna anpassas för att göra den processen möjlig. / … / Och det är, menar jag, framför allt inom 

utvärderingstänkandet som ramfaktorteorin kommit att bli ett tankeverktyg. (Lundgren, 1999, s36) 

 

 

3.2 KASAM-teori 

 

Gällande gränser för livssektorer som individen upplever viktiga menar Antonovsky (1991, 

2005) att egna känslor, nära interpersonella relationer, huvudsaklig sysselsättning och 

existentiella frågor inte kan uteslutas ur det som författaren benämner ett KASAM-perspektiv 

(Känslan Av SAMmanhang) då dessa sektorer är alltför viktiga att förnekas. 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre 

och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 

för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav 

är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky 1991, 2005, s46) 
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Enligt Antonovsky (1991, 2005) syftar begreppet begriplighet på i vilken grad individen 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara det vill säga att information är 

ordnad, sammanhängande, tydlig och strukturerad snarare än oordnad, slumpmässig, oväntad, 

oförklarlig och kaotisk. Vidare beskriver författaren begreppet hanterbarhet som upplevelsen 

kring hur de resurser som behövs för att möta de krav som ställs, står till ens förfogande. 

Dessa resurser kan vidare enligt författaren antingen kontrolleras av individen själv eller av 

någon/några som individen litar på, vilka av författaren benämns som behöriga andra. 

Meningsfullhet som begrepp, syftar enligt Antonovsky (1991, 2005) på livets känslomässiga 

innebörd, att en del av de krav och problem livet ställer kan betraktas som välkomna 

utmaningar värda att investera energi, hängivelse och engagemang i, snarare än som helt 

överflödiga bördor. 

 
En hållning som innebär att man betraktar stimuli som meningsfulla, begripliga och hanterbara skapar den 

motivationella och kognitiva grundvalen för mer effektiva strategier när det gäller att lösa problem som 

stressorer ställer oss inför, än en hållning som innebär att man ser stimuli som betungande, kaotiska och 

överväldigande. (Antonovsky, 1991, 2005, s197) 

 

Antonovsky (1991, 2005) menar att de stressorer vi möter i livet inte utan vidare låter sig 

bedömas som negativa eller positiva, men att personer med starkt KASAM sannolikt bedömer 

dessa stressorer oavsett, som ofarligare och mindre konfliktfyllda än personer med svagt 

KASAM gör. Detta leder enligt den salutogena modellens centrala tes (Antonovsky, 1991, 

2005, s217) till en framgångsrikare hantering av stressorer vilket vidare enligt tesen gynnar 

hälsans bevarande. Återkommande och efter förmåga avpassade arbetserfarenheter som ställer 

adekvata resurser till förfogande kommer vidare enligt författaren att stärka känslan av 

hanterbarhet både vid tillfällig överbelastning och vid tillfälliga möjligheter till energilagring, 

medan ständig underbelastning leder till minskad tilltro på hanterbarhet. En stadigvarande 

upplevelse av glädje och stolthet i arbetet samt friheten att bestämma över sin situation, det 

vill säga att medverka i ett socialt värdesatt beslutsfattande, kommer enligt Antonovsky 

(1991, 2005) oavsett om arbetet är självvalt eller inte att leda till en känsla av meningsfullhet, 

att arbetet är mitt.  

 

 

3.3 Foucaults maktperspektiv – den drabbades upplevelse 

 

Ekströms (2004) Makten att definiera: En studie av hur beslutsfattare formulerar villkor för 

specialpedagogisk verksamhet beskriver hur en dynamisk diskurs kan ge upphov till det som 

metaforiskt sett kan betraktas som en osynlig ”off-side-linje” i en maktstruktur - offsideregeln 

innebär att spelet blåses av och tillrättavisning sker (Nationalencyklopedin, 2010). Författaren 

beskriver vidare hur denna dynamiska diskurs skapas utifrån det gemensamma problemet och 

citerar Foucault (Ekström, 2004, s16) för att belysa hur en maktapparat kan fungera: 

 
Inom diciplinsystemens hierarkiserade övervakning är makten inte någonting man äger, den överförs inte 

som en egendom, utan fungerar som ett maskineri. Och även om dess pyramidformade uppbyggnad 

utmynnar i en högsta chef, är det apparaten i sin helhet som alstrar makt och fördelar individerna inom 

dess permanenta och oavbrutna fält. / … / …den [den diciplnära makten, mitt förtydligande] utövas 

ständigt till stor del under tystnad. Diciplinen håller igång en relationell makt, som upprätthåller sig själv 

genom sina egna mekanismer och som ersätter de åskådliga yttringarna med ett oavbrutet spel av noga 

uträknade blickar. (Foucault, 1987, s207) 

 

Det beskrivna maktperspektivet kan förklara vikten av att få rätt position i maktstrukturen från 

början, och med maktstruktur avser jag i detta sammanhang den kedja av analysenheter som 

May (2001) beskriver utifrån begreppet sociala världar. 
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Vilka utnämnings- och upptagningsstrategier som används (Hargreaves & Fink, 2008), det 

vill säga på vilken nivå i maktstrukturen legitimitet ges och/eller fås (Ekström, 2004), 

kommer vidare enligt Hargreaves & Fink (2008) att få direkta konsekvenser i den vardagliga 

verksamheten, vilket kan uttryckas som att specialpedagogens legitimitet kommer att avgöra 

den tillhörighet och det handlingsutrymme specialpedagogen får inom den givna ramen. 

 

 

3.4 ”Det specialpedagogiska rummet” – 3D analysverktyg för specialpedagogiska insatser 

 

Frågan var i examensarbetets titel Specialpedagogens arbete i kommunen – var, med vad och 

varför? kan ses ur ett dubbelt perspektiv och svarar dels på var specialpedagogens 

(specialpedagogen benämns härefter SP) arbetsplats är belägen rent fysiskt men också på var i 

det specialpedagogiska rummet (se bilaga E) arbetet utförs. Genom att använda matrisen 

(bilaga A) som ett raster vid och i betraktandet av de arbetsuppgifter SP utför, vilket svarar på 

frågan med vad, synliggörs också var i det specialpedagogiska rummet som uppgifterna 

utförs. Detta kommer vidare att både definiera och avgränsa SP´s aktionsradie/sfär. Utifrån 

fört resonemang kan sedan svaret på frågan varför sökas i och bland de tre dimensioner som 

bygger upp det specialpedagogiska rummet. Vidden av dessa dimensioner, vilka har sina 

teoretiska grunder i ramfaktorteorin och i KASAM-teorin betraktade ur Foucaults 

maktperspektiv, kommer sedan att avgöra det specialpedagogiska rummets totala omfattning 

det vill säga visa på och avgränsa specialpedagogisk verksamhet generellt sett ur ett både 

teoretiskt och praktiskt perspektiv. 

 

 

3.4.1 Vad vill man få ut konkret i verksamheten av ”specialpedagogiska insatser”? 

 

Ramfaktorteorin pekar på att om det finns ett tydligt mål för en process måste ramarna enligt 

Lundgren (1999) anpassas för att göra den processen möjlig. På formuleringsarenan verkar 

politikerna både som beställare och möjliggörare det vill säga som ägare (Svensson mfl, 

2007) gällande frågeställningen i rubrik 3.4.1 och deras intentioner kan enligt min mening 

både förtydligas och synliggöras utifrån ett tvådimensionellt insatsperspektiv (se figur 1.2, 

avsnitt 1.2) som omfattar dimensionerna Stöd-Spets-åtgärd och Lång-Kort-siktigt perspektiv. 

 

Enligt Mays (2001) resonemang gällande sociala världar kommer de av politikerna, på 

formuleringsarenan, uttalade intentionerna att nå realiseringsarenan via bland annat 

förvaltningsnivån där de först ska bearbetas. Från förvaltningsnivån, vilken kan betraktas som 

en kombinerad/blandad formulerings- och realiseringsarena utifrån dess makt att definiera 

(Ekström, 2004), styrs sedan intentionerna vidare till rektor/skolledningsnivå, vilken också 

enligt tidigare fört resonemang kan betraktas som en blandad arena. Enligt Svensson mfl 

(2007) kan styrning ske på olika participationsnivå där den högsta nivån är kontroll och/eller 

beslutsfattande, den näst högsta nivån är delegering, för att sedan i fallande ordning följas av 

partnerskap, förhandling, konsultation, information, terapi och manipulering. 

 

Vidare enligt May (2001) kommer den specialpedagogiska yrkesrollen att bestämmas utifrån 

de relationer som finns mellan rektor/skolledningsnivå och realiseringsarenan. Dessa 

relationer beskriver Imsen (1999) utifrån ramfaktorteorins organisationsrelaterade ramar som 

de sociala förhållanden och den kultur som råder på lärarrummet och vid skolan som helhet, 

där skolans ledning vidare enligt Imsen (1999) spelar en central roll. 
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3.4.2 KASAM & ”makten över tiden” – abstrakt utsiktspunkt intersubjektivitet 

 

Möllås (2009) pekar på att lärares upplevelse av tidsbrist leder till frustration. För att nå 

känslan av att mer blir gjort trots upplevelsen av att man tar det lugnare lyfter Tilander (2004) 

fram vikten av att upprätta fredade rum för reflektion. Lärande loopar (Svensson mfl, 2007), 

återkoppling kräver enligt Augustinsson & Brynolf (2009) tid och Ahrenfelt (2001) menar att 

hastigheten i processen står i direkt samband med upplevelsen. Lustkänsla är enligt Crafoord 

(2001) konsoliderande och för att vi ska betrakta krav/problem som välkomna utmaningar i 

stället för som överflödiga bördor krävs enligt Antonovsky (1991, 2005) att dessa 

krav/problem upplevs meningsfulla. 

 

Fölster mfl (2009) anser att svensk skolas största problem är att pengarna används på fel sätt 

och på fel ställe och anser vidare att det vore mer effektivt att omfördela resurser till att 

fundera så att färre elever misslyckades i skolan och även Möllås (2009) tar upp 

frågeställningen om tid och kraft kan omfördelas så att tillgängliga resurser kommer eleven 

till del på ett bättre sätt. Hur de resurser som behövs för att möta de krav som ställs står till 

ens förfogande, kommer enligt Antonovsky (1991, 2005) att avgöra upplevelsen kring 

situationens hanterbarhet. Möllås (2009) menar att skolan självkritiskt behöver nagelfara sin 

organisering av verksamheten och Ahrenfelt (2001) menar att balans kan skapas mellan 

upplevelser av kaos och arbetsro vilket vidare enligt författaren krävs för att en organisation 

skall överleva. Begreppet begriplighet syftar enligt Antonovsky (1991, 2005) på i vilken grad 

individen upplever att information är ordnad, sammanhängande, tydlig och strukturerad 

snarare än oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig och kaotisk. 

 

Enligt Werner (2010) kan skolans inre organisation enligt skollagen (SFS 2010:800) betraktas 

som en frizon där rektor regerar samtidigt som Ludvigsson (2009) belyser att skolledare 

saknar tid att reflektera över det som händer i verksamheterna. 

 

 

3.5 Sammanfattning 

 

KASAM-teori visar på vad som är nödvändigt abstrakt, det vill säga upplevelsemässigt, och 

ramfaktorteorin visar på vad som inte är möjligt rent konkret. Kombinerade till en helhetsbild 

genererar dessa teorier en maktsituation där känslan hos den drabbade kan förstås utifrån 

Foucaults maktperspektiv. Detta tillsammans kan förklara betydelsen av var och hur på 

legitimeringsstegen (figur 4.2), på en kommunal arena, den specialpedagogiska verksamheten 

(tillhörighet) respektive specialpedagogens yrkesroll (handlingsutrymme) legitimeras. 
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4 METOD 

 

Studien är upplagd som en fallstudie utifrån Mays (2001) resonemang kring sociala världar 

där deltagarna representerar olika nivåer på en legitimeringsstege, på en kommunal arena. 

Specialpedagogerna, som representerar den lägsta nivån på legitimeringsstegen, fick 

uppskatta omfattningen av sina arbetsuppgifter med hjälp av en matris (se bilaga A). Samma 

matris samt en förenkling av denna matris i form av en skiss (figur 1.2, avsnitt 1.2) användes 

sedan tillsammans med en intervjuguide (se bilaga C) som underlag för de intervjuer som 

gjordes med rektorer, förvaltningstjänstemän och politiker. 

 

 

4.1 Val av metod 

 

Eftersom syftet med studien var att kunna förstå och klargöra hur den specialpedagogiska 

verksamheten i den undersökta kommunen var organiserad - hitta den röda tråden - för att få 

svar på vad man ville få ut konkret i verksamheten av specialpedagogiska insatser och 

forskningsproblemet enligt Stukat (2005) ska styra val av metod, valde jag att göra en 

fallstudie utifrån en fenomenografisk forskningsansats för att få syn på och kunna jämföra 

skillnader och likheter i hur studiens problemställning uppfattades på en kommunal arena. 

 

En fallstudie kan enligt Ekström (2004) bestå av till exempel sociala enheter och i denna 

studie utgörs fallet av en legitimeringsstege på en kommunal arena (se figur 4.2, avsnitt 4.2). 

Enligt Stukat (2005) passar en fallstudie när det man studerar inte går att skilja ut från 

kontexten, även om en av nackdelarna är att resultaten sällan är generaliserbara. Vidare görs 

ofta fallstudier som en kombination av metoder vilket kan leda till kunskap, en djupare 

förståelse och en flerdimensionell bild som i sin tur kan ge ett visst mått av relaterbarhet vid 

jämförelser med liknande företeelser (Stukat 2005) och utifrån detta valde jag att använda mig 

av metodtriangulering. Metodtriangulering kan beskrivas som att data samlas in genom olika 

metoder och jämförs (May, 2001) eller som att de data som upprättas genom olika metoder 

speglar fenomenets egenskaper oavsett om de är i form av ord eller i numerisk form (Åsberg, 

2001). May (2001) menar vidare att det inte råder något nödvändigt samband mellan 

perspektiv och metod, samt att metoder som ger kvalitativa och kvantitativa data inte är 

ömsesidigt uteslutande, vilket även Åsberg (2001) framhåller. 

 

En fenomenografisk forskningsansats innebär enligt Stukat (2005) att man försöker förstå och 

beskriva den upplevda erfarenheten, hur fenomenet uppfattas och hur människor tänker kring 

detta. Genom att mönster framträder kan uppfattningar kategoriseras och resultatet brukar 

enligt Stukat (2005) bli att man finner ett sätt att tänka, vilket passade mitt syfte. 

 

Karaktär / nivå Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

      (enskild person) 

Grupp 

      

(elever, kollegor 

och arbetslag) 

Organisation 

      

(struktur, ledning 

och förvaltning) 

Summan av samtliga ifyllda rutor skall vara 100% 

 

Figur 4.1   Matrisen (bilaga A) 
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Matrisen (figur 4.1, se även bilaga A), som i metodhänseende kan betraktas som en enkät, var 

inspirerad av surveymetodens logik (May, 2001). Genom att operationalisera min hypotes 

(May, 2001) - utifrån frågeställningen: Vad arbetar SP med? - till en matris var min avsikt att 

synliggöra och kategorisera olika specialpedagogiska arbetsuppgifter, för att på så sätt göra 

dem mätbara. 

 

Då alla arbetsuppgifter, representerade av rutorna i matrisen, har en funktion i skolans 

verksamhet handlar det i slutändan inte om rätt eller fel, utan snarare om ett val. Min avsikt 

med undersökningen var inte att värdera detta val, i betydelsen bedömande värdeomdöme, 

utan att i möjligaste mån konstatera om och eventuellt i vilken omfattning de olika 

arbetsuppgifterna existerade, det vill säga fälla ett karakteriserande värdeomdöme (May, 

2001). Min avsikt med matrisen var inte heller att söka efter eller försöka beskriva en 

standardiserad SP då varken ”snittet eller svansen” (Melén, 2010) var det primära utan det 

intressanta var om arbetsuppgifterna beskrivits och definierats på ett begripligt sätt 

(Schylander, 2009). 

 

Vidare valde jag att använda mig av semistrukturerade och tematiskt uppbyggda intervjuer för 

att dessa enligt May (2001) tillåter både fördjupning och diskussion, samt för att se fenomenet 

genom den intervjuades ögon (Kvale, 1997). Rossman & Rallis (2003) menar att ett sätt att 

fånga fenomenet man försöker förstå är att skapa tema och enligt Stukat (2005) öppnar denna 

typ av intervjuer för individuella följdfrågor även om alla deltagare får samma huvudfrågor. 

 

Dokumentforskning och observation valde jag utifrån begreppet metodtriangulering som ett 

komplement till intervjuerna/matrisen för att på så sätt ge dessa/denna en djupare botten 

genom att engagera mig på det som May (2001) beskriver som en social scen (se bilaga F). 

 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 
Figur 4.2   Legitimeringsstege - kommunal arena 

 

Undersökningsgruppens deltagare bestod av tre politiker, två förvaltningstjänstemän, två 

rektorer och tre specialpedagoger, vilka samtliga omfattades av en legitimeringsstege på en 

kommunal arena (figur 4.2). 

Kommunstyrelsenivå 
Formuleringsarena 

Nämndsnivå 
Formuleringsarena 

Förvaltningsnivå 
Blandad arena 

Skolledningsnivå (rektor) 
Blandad arena 

Lärarnivå (SP) 
Realiseringsarena 
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4.2.1 Urval 

 

Studiens deltagare det vill säga undersökningsgruppen valdes ut enligt de två huvudkriterierna 

att alla nivåer på legitimeringsstegen (figur 4.2) skulle vara representerade och att de som 

intervjuades, relativt skulle motsvara tidigare (Kempe, 2002) intervjuade befattningshavare. 

 

På lärarnivå (figur 4.2) kontaktades samtliga lärare inom grundskolan och gymnasieskolan 

som hade anställning som specialpedagoger i den undersökta kommunen. Kontaktuppgifterna 

fick jag från en representant för den undersökta kommunens personalavdelning och jag utgick 

sedan ifrån att dessa var korrekta i mitt fortsatta arbete (Rosenqvist, 2009). Övriga deltagare 

det vill säga politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer valdes enligt kriterierna personlig 

kännedom och rekommendation för att på så sätt säkerställa åtkomst (Ohlin, 2009). 

 

4.2.2 Åtkomst 

 

Det visade sig i praktiken betydligt svårare att både få tag i SP (Lärarnivå, figur 4.2) och att få 

dem att medverka än jag trott tidigare. Jag hade dock mina aningar ganska tidigt då gensvaret 

på min första förfrågan inte motsvarade mina förväntningar. För att åtminstone säkerställa 

matrisens relevans, det vill säga få bekräftat av SP och/eller SL att arbetsuppgifterna i någon 

omfattning existerade, valde jag att utnyttja mig av mitt kontaktnät av ”critical friends” 

(Rossman & Rallis, 2003) i större omfattning än tidigare. För att få åtkomst via mitt 

kontaktnät fick jag använda mig av både arbetsluncher och fikamöte. 

 

På skolledningsnivå (figur 4.2) visade det sig inte heller helt enkelt att få åtkomst. Den ena 

rektorsintervjun fick genomföras under en arbetslunch och den andra kom till stånd först efter 

det att tiden bokats om, då rektor fick akuta förhinder den tid vi bestämt. Det bör dock 

påpekas att det var jag som valde att boka en ny tid, då jag blev erbjuden av den förhindrade 

rektorn att intervjua en ersättare den tid vi bestämt. 

 

Åtkomsten på förvaltningsnivå (figur 4.2) fungerade smidigare, även om den ena deltagaren 

var något försenad på grund av ett annat möte som dragit över tiden, och gällande intervjuerna 

med politikerna (Nämnds- och Kommunstyrelsenivå, figur 4.2) fungerade allt direkt som vi 

hade avtalat. 

 

 

4.3 Pilotstudie 

 

Enligt May (2001) stärker en för/pilotstudie validiteten i en surveyundersökning och utifrån 

detta justerades och förtydligades instruktionerna kring hur matrisen (bilaga A) skulle fyllas i, 

enligt modellen lärande loopar (se figur 2.4, avsnitt 2.4), med hjälp av kvalificerade och 

relevanta medbedömare vilka av Rossman & Rallis (2003) benämns ”critical friends”. 

 

Min tanke med intervjuerna var att de även skulle tillföra studien ett longitudinellt perspektiv 

utifrån min tidigare fältstudie ”Hur är den specialpedagogiska verksamheten organiserad i 

kommunen?” (Kempe, 2002), då jag intervjuade tre relativt motsvarande befattningshavare. 

På så sätt utgjorde den tidigare fältstudien (Kempe, 2002) en liknande utgångspunkt som en 

förstudie skulle ha gjort vid utformandet, bearbetningen och utvecklingen av denna studies 

intervjufrågor (bilaga C). (Ekström, 2004) 
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4.4 Genomförande 

 

Processen som ledde till att fokus i mitt examensarbete riktades mot SP´s yrkesroll, ledning 

och organisation startade tidigt hösten 2009. Från början var min plan att kartlägga och 

jämföra arbetsuppgifter för samtliga SL och SP samt intervjua fyra rektorer, två tjänstemän på 

förvaltningsnivå och fyra politiker, i en tänkt kommun. Efter en föreläsning (Ohlin, 2009) och 

samtal med min handledare insåg jag att arbetet behövde begränsas för att bli görbart 

(Rossman & Rallis, 2003). Jag kontaktade därefter drygt tjugo SP, vars emailadresser jag fått 

fram via undersökt kommuns personalavdelning, för att kontrollera vilket eventuellt intresse 

som fanns för att delta i studien. Då endast tre av de kontaktade SP svarade fick jag 

omvärdera mina idéer och utifrån detta bestämde jag mig för att lägga studiens tyngdpunkt på 

intervjuerna och att därmed nöja mig med att få verifierat om arbetsuppgifterna i matrisen 

(bilaga A) var relevanta och/eller existerade. 

 

Min hypotes var att specialpedagogen (SP) fungerade organisatoriskt som speciallärare (SL) 

så länge det gällde arbete (främst undervisning) på individ och gruppnivå. Vidare antog jag att 

det för att SP skulle kunna fungera i andra arbetsuppgifter (utveckling och utredning) även på 

organisationsnivå krävdes nya tankemönster, det vill säga en förändring av andra ordningen 

(Ahrenfelt, 2001), hos både politiker, tjänstemän på förvaltningsnivå samt hos rektorerna. 

Utifrån denna hypotes arbetade jag fram matrisen (bilaga A), som jag menar har en både 

kritisk och genererande potential precis som samhällsteorierna (May, 2001). 

 

Inför intervjuerna med politikerna förberedde jag mig så att själva intervjun blev den tredje 

delen i en metodtriangulering. I praktiken innebar detta att jag granskade ett politiskt 

skoldokument sammanställt av före detta skolministern Ylva Johansson (2007) med titeln Att 

lära är att växa – för kunskap, rättvisa och utveckling: En rapport om skolpolitiken i 

Stockholm och besökte ett skolpolitiskt sammanträde där jag intog en observatörsroll för att 

bättre kunna förstå den politiska arenan, då Ekström (2004) menar att sammanträden och 

politiska anföranden kan ses som diskursiva praktiker på en kommunal formuleringsarena. 

Intervjuerna med rektorer och förvaltningstjänstemän förberedde jag endast genom 

dokumentforskning, då jag inte såg någon rimlig eller praktisk möjlighet till observation på 

förvaltningsnivån och jag redan tidigare hade skuggat en rektor vid en fältstudie (Isgren & 

Kempe, 2009), se även bilaga F. 

 

Intervjun med grundskolerektorn hade jag tänkt inleda med en ”grand tour” vilket hade 

inneburit att jag bett om att få en rundtur på skolan innan vi började och därmed skulle ha fått 

möjlighet att observerar vad rektor var mest angelägen att visa upp (Rossman & Rallis, 2003). 

Dock medgavs inte någon rundtur tidsmässigt vilket innebar att jag fick lämna detta. Vidare 

hade jag i högre grad tänkt använda mig av den fältundersökning vi (Isgren & Kempe, 2009) 

gjorde under hösten 2009, efter det att de berörda gett sitt medgivande utifrån de nya 

förutsättningarna (Rosenqvist 2009), men då berörd rektor vid samtalet angående de nya 

förutsättningarna föreslog en intervju valde jag detta efter etiska överväganden. 

 

För att den inledande frågan skulle fungera som en isbrytare (May, 2001) formulerades denna 

mer relationsorienterad, utifrån ett entreprenöriellt nätverkstänkande (Söderberg, 2009), då 

min avsikt var att intervjuns första fråga inte skulle kräva någon specifik kunskap och/eller 

erfarenhet inom det specialpedagogiska området. Intervjuerna genomfördes av mig själv, 



 

 

 

41 

vilket enligt May (2001) är det vanligaste förfarandet med denna typ av intervjuer, enligt den 

handbok för intervjuare som jag gjorde inspirerad av May (2001). Detta innebar att jag: 
 

- tänkte igenom vilka problemställningar jag själv måste ta ställning till före intervjun 

- strukturerade, fokuserade och lyssnade på olika nivåer (Crafoord, 2005) under själva intervjun 

- i förväg avsatte tid till omedelbart efterarbete/direkta noteringar (Rosenqvist, 2009). 

 

Jag använde inte någon form av inspelningsutrustning av två skäl, även om detta innebar att 

jag missade något. För det första kunde detta ha verkat störande och hotfullt (Rosenqvist, 

2009) och för det andra skulle ett inspelat material ha krävt mer efterarbete (Rossman & 

Rallis, 2003). Under själva intervjun antecknade jag strategiskt och använde tystnaden till att 

driva intervjun (Kvale, 1997). Detta förfarande gav mig möjlighet att både (menings-) tolka 

(Kvale, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009), sammanfatta, återkoppla och att få anteckningarna 

bekräftade direkt under intervjun, vilket enligt Kvale (1997) är en ideal situation. Min 

ambition med intervjuerna var även att dessa skulle synliggöra den kompetens som SP`s 

yrkesroll rymmer, utifrån att data överförs på båda hållen i en intervju (May, 2001). 

 

Slutligen vill jag lyfta fram mina ”critical friends” (Rossman & Rallis, 2003) som har varit till 

en ovärderlig hjälp under stora delar av arbetsprocessen, i vilken också analysen varit ständigt 

pågående (Rossman & Rallis 2003). 

 

 

4.5 Bearbetning 

 

De data som matrisen (bilaga A) gav bearbetades endast översiktligt genom tolkning av 

siffrorna i matrisens rutor så att tyngdpunkter respektive potential framträdde, utan att några 

anspråk gjordes på att mina kvantitativa data behandlades statistiskt korrekt (Melen, 2010). 

 

Gällande intervjuerna gjordes den första bearbetningen direkt efter varje intervju då jag även 

sammanfattade intryck och upplevelser som både bekräftat och/eller förvånat mig 

(Rosenqvist, 2009). När jag genomfört samtliga intervjuer renskrev jag mina anteckningar och 

sorterade mina data enligt intervjuguiden (bilaga C). I denna min andra bearbetning av 

intervjuerna, som också skedde deltagarvis, lyftes även direktcitat fram. Arbetet utfördes i 

samma ordning två på varandra följande dagar gällande både grundskola och gymnasieskola. 

Jag började med rektor, fortsatte med förvaltningstjänstemannen och avslutade med 

nämndspolitikern. Allra sist bearbetades intervjun med politikern på kommunstyrelsenivå. Jag 

valde denna ordning för att kunna jämföra mina iakttagelser utifrån den (legitimerings-) stege 

May (2001) beskriver i sitt resonemang kring sociala världar, där May (2001) vidare menar att 

abstraktionsnivån ökar ju högre upp på stegen man kommer. 

 

Intervjusvaren bearbetades med hjälp av meningskoncentration, vilket enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) innebär att göra ett sammandrag av innehållet i intervjusvaren till en 

kortare formulering, och delgavs sedan deltagarna via email. På detta sätt erbjöds deltagarna 

möjlighet att ändra, stryka eller lägga till i svaren de gett (missivbrev, bilaga B) innan dessa 

sammanställdes tematiskt utifrån frågorna i intervjuguiden (bilaga C). Samtliga deltagare 

bekräftade sina svar via mail/telefon. 
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4.6 Etik 

 

Tillämpad etik handlar enligt Nussbaum (1995) om hur akuta problem hanteras. Förmågan att 

extrapolera och lyssna efter gensvaret, till exempel att humor är olika för olika personer, i 

kombination med en etisk flexibilitet, där det etiska uppfattas som en god aktivitet för sin 

egen skull, leder vidare enligt Nussbaum (1995) till en praktisk vishet. Denna praktiska vishet 

beskriver Nussbaum (1995) med hjälp av metaforen den gode skepparen, som vidare enligt 

Nussbaum (1995) har odlat sin flexibilitet och uppfattningsförmåga för att kunna göra det 

rätta i det rätta ögonblicket utan lång förberedelse utifrån förmågan att välja. 

 

Eftersom reflexivitet, biografi och teori utgör kärnan inom all forskning och samhälls-

forskarens roll är att peka på olika medels för- och nackdelar samt vilka kostnader dessa är 

förbundna med socialt, ekonomiskt och politiskt, är det av största vikt att undersöka hur 

värderingar kommer in i forskningsprocessen och hur dessa påverkar forskningsresultaten. 

Eftersom både forskaren och forskningssubjektet bär med sig sin biografi in i arbetet är det av 

yttersta vikt att känna sin egen historia och att genom ständig reflektion söka förståelsen för 

hur denna påverkar i forskningsprocessen. (May, 2001) 

 
Samhället i form av allmänhet och andra forskare ska kunna lita på att forskaren gjort sitt bästa för att få 

fram hållbara och väsentliga resultat. Man förväntar sig också att forskningen och forskaren står fri från 

yttre påverkan och manipulering, och att forskaren inte heller går sina egna privata eller vissa 

intressenters ärenden, särskilt inte på oredovisade eller omedvetna sätt. / … / Ett reflekterat etiskt 

förhållningssätt och agerande i forskarens olika roller är därmed påkallat. (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2005, s14) 

 

Vidare beskriver May (2001) tre viktiga villkor som gäller den intervjuade där det första är 

tillgänglighet, vilket innebär att den intervjuade måste ha tillgång till den information som 

söks. Det andra gäller kognition, vilket innebär att den intervjuade måste förstå vad som krävs 

och det tredje villkoret handlar om motivation, det vill säga att den intervjuade upplever 

deltagandet som viktigt. Utifrån dessa villkor skickade jag i förväg till deltagarna både 

matrisen (bilaga A), en förenkling av denna matris i form av en skiss (figur 1.2, avsnitt 1.2) 

och intervjuguiden (bilaga C), tillsammans med mitt missivbrev (bilaga B) vilket var utformat 

för att uppfylla kraven på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Gustafsson 

mfl, 2005). Ett klargörande av vad som krävs är ”inte bara av praktisk utan också av etisk och 

teoretisk angelägenhet.” (May, 2001, s157) 

 

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning prövas enligt Kvale & Brinkman (2009) 

tillförlitligheten genom begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabiliteten 

beskrivs av Stukat (2005) som hur skarpt eller trubbigt ett mätinstrument är och syftar enligt 

Kvale & Brinkman (2009) på om ett resultat kan upprepas med samma metod av andra 

forskare vid en annan tidpunkt. Validiteten anger ”hur bra ett mätinstrument mäter det man 

avser att mäta.” (Stukat, 2005, s126) vilket inom samhällsvetenskapen enligt Kvale & 

Brinkman (2009) innebär ”huruvida en metod undersöker vad den påstår sig undersöka.” 

(Kvale & Brinkman, 2009, s361) Vidare enligt Stukat (2005) är reliabiliteten en nödvändig 

förutsättning för validiteten men inte vice versa, det vill säga utan ett skarpt mätinstrument 

kan man inte mäta det man avser att mäta samtidigt som ett skarpt mätinstrument i sig inte är 

en garant för att mätinstrumentet används till att mäta det som avses. Generaliserbarhet 

beskriver enligt Kvale & Brinkman (2009) i vilken utsträckning resultat från en situation kan 
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överföras till andra situationer. Relaterbarhet, som enligt Stukat (2005) är en svagare form av 

generalisering, innebär att man beskriver sitt fall så noga som möjligt för att ge andra 

möjlighet att göra jämförelser utifrån redovisat resultat i deras egna situationer. 

 

Då en fenomenografisk forskningsansats enligt Stukat (2005) innebär att man försöker förstå 

och beskriva den upplevda erfarenheten, hur fenomenet uppfattas och hur människor tänker 

kring detta, ligger det i sakens natur att forskningsresultaten i min studie inte är till fullo 

upprepbara, det vill säga att reliabiliteten i studien kan ifrågasättas. För att öka studiens 

reliabilitet fick deltagarna möjlighet att ändra, stryka eller lägga till i sina svar och citat i 

efterhand för att på så sätt undvika feltolkningar och eventuella felskrivningar (Stukat, 2005). 

Validiteten blev svårare att bedöma eftersom den bygger på reliabiliteten, men för att öka 

studiens validitet gjordes två pilotstudier (se 4.3). 

 

Studiens generaliserbarhet får betraktas som låg då undersökningsgruppen var liten och 

bortfallet av specialpedagoger stort, men det bör dock finnas ett visst mått av relaterbarhet då 

jag använde mig av en kombination av olika metoder (Stukat, 2005). Vidare innebar min 

triangulering av metoder att studiens tillförlitlighet, enligt Rossman & Rallis (2003), ökade. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Studiens resultat presenteras utifrån matrisen (bilaga A) och intervjuguidens frågor (bilaga C) 

för att belysa arbetsuppgifter, kompetens, förväntningar och status/mandat gällande 

specialpedagogens yrkesroll samt övergripande organisationsfrågor. Varje avdelning avslutas 

med en delanalys och kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande analys över studiens 

resultat. För att levandegöra resultatet (Stukat, 2005) har varje deltagare fått ett fingerat namn. 

 
Anna representerar en personal anställd som specialpedagog på lärarnivå. 

Bertil representerar en personal anställd som specialpedagog på lärarnivå. 

Cecilia representerar en personal anställd som mellanchef/specialpedagog. 

 

David representerar en rektor på grundskolan. 

Eva representerar en rektor på gymnasieskolan. 

Fredrik representerar en förvaltningstjänsteman med inriktning mot grundskolan. 

Gunnel representerar en förvaltningstjänsteman med inriktning mot gymnasieskolan. 

 

Hans representerar en politiker på nämndsnivå med inriktning mot grundskolan. 

Inge representerar en politiker på nämndsnivå med inriktning mot gymnasieskolan. 

Johanna representerar en politiker på kommunstyrelsenivå (KS-nivå). 

 

 

5.1 Matrisen (bilaga A) 

 

Gällande ifyllandet av matrisen (bilaga A), för att kartlägga vad SP arbetade med, var Anna  

den enda deltagande SP som returnerade matrisen enligt de givna instruktionerna. Hon hade 

fyllt i den enligt figur 5.1 och kommenterade följande: Jag tyckte det var oklart om man skulle 

svara i % eller delar. Om det är % vad är då 100 %? Jag gjorde ju en egen tolkning och om 

alla gör det kan det bli svårt för dig att sammanställa materialet. 

 

Karaktär / 

nivå 
Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

 

(enskild 

person) 

20% 20% 5% 

Grupp 

 

(elever, 

kollegor och 

arbetslag) 

15% 20% 5% 

Organisation 

 

(struktur, 

ledning och 

förvaltning) 

5% 5% 5% 

Figur 5.1   Annas matris 

 

Figur 5.1 visar att tyngdpunkten i Annas arbetsuppgifter ligger på individ- och gruppnivå där 

undervisning/utvecklingsarbete dominerar, samt att det finns potential på organisationsnivå. 
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Vidare visar figur 5.1 att övervägande del av Annas arbetsuppgifter består av icke-

undervisande insatser där utvecklingsarbete klart dominerar. 

 

Bertil returnerade inte matrisen utan meddelande att det enda han med gott samvete och med 

säkerhet kunde uttala sig om var att hans tjänstgöringsgrad var 100%. 

 

Cecilia föredrog att mötas personligen, vilket innebar att vi träffades och fyllde i matrisen 

enligt figur 5.2 tillsammans. Utifrån sin ställning som mellanchef, vilken hon ansåg gav 

möjlighet att skapa balans mellan arbetsuppgifterna, upplevde hon det samtidigt svårt att 

skilja ut grupp- och organisationsnivå, där av sammandragningen av dessa nivåer i matrisen. 

Vidare menade Cecilia att det svaga gensvaret jag fått från kommunens SP på min förfrågan 

om deltagande i studien, berodde på att saker bara passerar då papper som ska fyllas i och 

tid, inte är någon bra kombination. 

 

Karaktär / 

nivå 
Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

 

(enskild 

person) 

0% 15% 15% 

Grupp 

 

(elever, 

kollegor och 

arbetslag) 
50% 10% 10% 

Organisation 

 

(struktur, 

ledning och 

förvaltning) 

Figur 5.2   Cecilias matris 

 

Figur 5.2 visar att tyngdpunkten i Cecilias arbetsuppgifter ligger på grupp- och 

organisationsnivå där undervisning dominerar, samt att utveckling/utredningsarbete till lika 

delar står för hälften av Cecilias arbetsuppgifter. 

 

 

5.1.1 Matrisen – ”critical friends” (CF) 

 

Anledningen till (Melen, 2010) att jag redovisar data även från mina CF är att endast tre av 

drygt tjugo tillfrågade SP i den undersökta kommunen svarade och att bara två av dessa fyllde 

i matrisen. 

 

CF1 (specialpedagog) lämnade uppgifter enligt figur 5.3 samt kommenterade följande: Som 

reflektionsmaterial tror jag att den skulle fungera utmärkt. Rubriker och formuleringar är ju 

mitt i prick och man börjar verkligen fundera på vad man egentligen gör. Bra att tänka 

igenom hur drömfördelningen skulle se ut. Nivåsammanslagning motiverades med tidsbrist. 
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Karaktär / 

nivå 
Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

 

(enskild 

person) 

30% 20% 50% 

Grupp 

 

(elever, 

kollegor och 

arbetslag) 

Organisation 

 

(struktur, 

ledning och 

förvaltning) 

Figur 5.3   CF1`s matris  

 

Figur 5.3 visar att tyngdpunkten i CF1`s arbetsuppgifter ligger på utveckling/utredningsarbete 

det vill säga på icke-undervisande insatser, där utredningsarbetet dominerar. 

 

Karaktär / 

nivå 
Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

 

(enskild 

person) 

5% 10% 0% 

Grupp 

 

(elever, 

kollegor och 

arbetslag) 

70% 5% 0% 

Organisation 

 

(struktur, 

ledning och 

förvaltning) 

0% 0% 10 % 

Figur 5.4   CF2`s matris 

 

CF2 (speciallärare) fyllde i matrisen enligt figur 5.4 och förklarade sina 10% utredningsarbete 

på organisationsnivå med att viss övergripande administration ingick i arbetsuppgifterna. 

Figur 5.4 visar att tyngdpunkten i CF2`s arbetsuppgifter ligger på undervisning på individ- 

och gruppnivå samt att utvecklingsarbete förekommer. 
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CF3 (specialpedagog) fyllde i matrisen enligt figur 5.5 med följande kommentar: Det tynger 

verksamheten på individnivå och gruppnivå om det saknas specialpedagogisk kompetens på 

organisationsnivå. (*minst 50% undervisning i grupp och ibland upp till 80%) 

 

Karaktär / 

nivå 
Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

 

(enskild 

person) 

5% 5% 20% 

Grupp 

 

(elever, 

kollegor och 

arbetslag) 

50% * 5% 10% 

Organisation 

 

(struktur, 

ledning och 

förvaltning) 

0% 5% 0% 

Figur 5.5   CF3`s matris 

 

Figur 5.5 (se även notering enligt uttalande CF3 ovan *) visar att tyngdpunkten i CF3`s 

arbetsuppgifter ligger på undervisning/utredningsarbete där undervisningsarbetet dominerar, 

samt att potential finns på organisationsnivå. 

 

Mina CF var helt eniga om att matrisen (bilaga A) manade till eftertanke och reflektion över 

det egna arbetets innehåll och fördelning samt att matrisen var relevant, det vill säga att alla 

arbetsuppgifterna existerade. 

 

 

5.1.2 Analys – Matrisen (bilaga A) 

 

Det sammantagna resultatet från deltagare och CF tolkade jag som att matrisen var valid, det 

vill säga att den mätte det den avsåg att mäta (Stukat, 2005), eftersom samtliga rutor i 

matrisen vid något tillfälle visade på att rutan representerade en större eller mindre del av det 

totalt redovisade arbetet. Utifrån det sagda och vad det sagda sa (Ekström, 2004) ledde det 

stora deltagarbortfallet gällande SP samt tyngdpunkter respektive potential i deltagarnas 

matriser, i synnerhet gällande proaktivt Utvecklingsarbete (se vidare bilaga A), enligt min 

tolkning till en splittrad bild av specialpedagogiska arbetsuppgifter med den gemensamma 

nämnaren tidsbrist. Jag är medveten om att mitt förfarande att använda mig av data från CF 

visar på en svaghet i studien, men valde likväl detta för att det enligt min mening erbjuder 

läsaren en möjlighet till fördjupad reflektion angående specialpedagogens arbetsuppgifter. 
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5.2 Intervjuerna 

 

Resultatet från intervjuerna har delats in i underrubriker utifrån intervjuguidens (bilaga C) 

tematiska frågeställningar och under 5.2.10 Andra uttalande och signifikanta direktcitat 

redovisas viktiga uttalande som inte var direkt kopplade till intervjuguidens frågeställningar. 

 

 

5.2.1 Isbrytaren 

Finns det någon specialpedagog på din formella/informella nätverkskarta? Beskriv relationen. 

 

Två av de tre politikerna och samtliga deltagare från skolledarvärlden, det vill säga rektorer 

och förvaltningstjänstemän, gav uttryck för någon form av relation med åtminstone en 

specialpedagog privat och/eller professionellt. 

 

 

5.2.2 Specialpedagogen - kompetens, förväntningar, status/mandat – frågeställning 1 

Tänk dig att staten betalar för behovet av specialpedagogisk kompetens i verksamheten med 

extrapengar. Hur skulle du då vilja fördela (använd matrisen) resurserna? Beskriv varför! 

 

David hade redan genom extrapengar fått möjlighet att toppa verksamheten med en egen 

extern resursskola och beskrev hur denna fungerade som en studieförberedande sluss, bland 

annat bemannad av en socialpedagog. Eva önskade sig SP mer som spindeln i nätet och 

menade att SP skulle kunna fungera som ledare för ett team SL med olika ämnesinriktningar, 

samt lägga en större tyngdpunkt (utifrån matrisen) på utvecklings- och utredningsarbete, för 

att på detta sätt ligga steget före i det långsiktiga arbetet gällande så väl interna som externa 

kontakter. Eva betonade att SP även behöver ha daglig elevkontakt i form av egen 

undervisning för att inte tappa fotfästet i myllan. 

 

Enligt Fredrik måste vi backa till uppdraget och se nyttan ur ett elevperspektiv. Vidare enligt 

Fredrik pekade den senaste forskningen på att läraren var den främsta framgångsfaktorn i 

skolan och utifrån detta var hans önskan rent allmänt att lärare hade större verktygslådor med 

fler metoder och lärstilar samt att SP med sin kunskap kunde bidra till att läraren nådde goda 

resultat. Vidare på förvaltningsnivå beskrev Gunnel hur man sett att behoven ökade och att 

man utifrån detta prioriterade specialpedagogik för att ligga steget före och ha 

kompetens/potential att ta av. Dock har man enligt Gunnel inte diskuterat användningen av 

specialpedagogik. 

 

Hans vände på resonemanget i frågeställningen och pekade på att i ett kreativt tänkande låta 

verksamheten styra budget, i stället för att låta budget bli en beskrivning av verksamheten i 

ekonomiska tal, i ett statiskt pengatänk. I motsats till Hans mera svepande ekonomiska 

resonemang konkretiserade Inge hur man med extrapengar skulle kunna bygga upp ett 

långsiktigt teknikstöd där man skulle kunna möta specialpedagoger i en konsultativ roll online 

i ett chatt/diskussionsforum som stöd i ett dubbelriktat nätverk/öppet intranät. Inge menade 

vidare att de kortsiktiga lösningar systemet skulle kunna ge var att betrakta som en bonus. 

Johanna menade att en kartläggning, enligt frågeställningen i avsnitt 5.2.8, innan fördelning 

skulle göra denna effektivare. Vidare ville Johanna se mycket tidigare insatser och förordade 

överlag mer lärarledd undervisning samt betonade den sociala biten/elevhälsan som viktig. 
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5.2.3 Specialpedagogen - kompetens, förväntningar, status/mandat – frågeställning 2 

Beskriv med hjälp av matrisen din bild och dina förväntningar på en specialpedagog (SP) 

respektive en speciallärare (SL)! Det vill säga något förenklat, i vilka av matrisens rutor 

placerar du SP och/eller SL och varför? 

 

Eva uttryckte kort att SL var mer ämnesinriktad med tyngdpunkt på undervisningen medan 

David beskrev utförligt hur hans bild av SP och SL hade växt fram under en tioårsperiod. Den 

bild som David förmedlade hade gått från kvantitet, då specialläraren var en extraperson i 

arbetslaget som gav direkthjälp, till kvalitet det vill säga att specialläraren/specialpedagogen 

nu ingår i ett resursteam bestående av specialister med olika kompetenser. Vidare enligt 

David visade det sig över tid att allt fler elever hade sämre förutsättningar vilket innebar att 

den direkta extrahjälpen inte längre räckte till och utifrån detta växte kvalitetsresonemanget 

fram. Enligt David kan det nu sägas att resursteamet, som uteslutande behandlar pedagogiska 

frågor, arbetar långsiktigt med spetspedagogik. Vidare beskrev David att SP nu även ingår 

som en återkopplande länk i ett elevstödsteam bestående av skolsköterska, kurator och 

skolpsykolog, som arbetar mer med sociala frågor. 

 

Bilden att SP likt specialläraren stöttade ute i klassrummen men dessutom handledde kollegor, 

trodde Gunnel att hon nog delade med många i skolledningen. Vidare menade Gunnel att för 

att handleda måste man åtminstone ha samma statusnivå som de man handleder. Denna bild 

överensstämde till stor del med Fredriks idealbild som var att SP arbetade 50% med 

undervisning och 50% med handledning. Vidare hade Fredrik mycket höga förväntningar och 

krav på SP som expert med självförvärvade specialistkunskaper för att denne trovärdigt skulle 

kunna ge råd och svar i handledning på en konkret nivå och sa: Om ni specialpedagoger inte 

är experter, vad ska ni då jobba med? Fredrik tyckte att de vanliga lärarna/pedagogerna, inte 

SP, skulle kunna göra utredningar och menade vidare att behovet av SL kommer att öka 

medan behovet av SP kommer att minska utifrån operativa behov med elevresultatet i fokus. 

 

Johanna skiljde inte på SL/SP utan menade att båda arbetar operativt med elever enskilt/i 

grupp, medan Inge gav uttryck för att långsiktigt vilja ta vara på den kompetens som andra 

lärare inte har, till exempel kvalificerad samtalspartner/rådgivare och som utvecklingsledare i 

det pedagogiska arbetet. Hans menade att behovet av specialpedagogiska insatser (mervärde i 

form av pedagogisk potential) generellt sett minskar ju bättre lärarutbildningen blir. 

 

 

5.2.4 Specialpedagogen - kompetens, förväntningar, status/mandat – frågeställning 3 

Finns det någon befattningsbeskrivning för specialpedagoger? Hur ser du på detta? 

 

På förvaltningsnivå fanns det inte någon befattningsbeskrivning för SP även om Gunnel 

menade att en sådan på ett positivt sätt skulle ha synliggjort, samtidigt som man då hade 

tappat flexibilitet vilket hon menade var negativt. Fredrik uttryckte bara kort att SP arbetar på 

rektors uppdrag och de båda rektorerna bekräftade att det inte fanns någon gemensam 

befattningsbeskrivning för SP, dock strävade båda på olika sätt efter flexibilitet. David 

menade att en befattningsbeskrivning skulle ange ramarna, inom vilka behoven sedan skulle 

styra arbetet och uttryckte också att elevtid ska dominera. Eva menade att här och nu -läget 

gynnas av flexibilitet då verksamheten ständigt är utsatt för en extrem påverkan av 

omvärldsfaktorer både ekonomiskt, politiskt kommunalt/nationellt samt ökande 

elevströmningar. Eva lyfte också fram att FOU (forskning och utveckling) vanligtvis får stå 

tillbaka i tider av ekonomisk snålblåst och att det långsiktigt gäller att ha en bra mix mot 

snabba förändringar. Vidare nämnde Eva att den enda SP som hade anställning som SP till 
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största delen arbetade direkt elevoperativt då arbetet till största delen handlade om att rädda 

eleven här och nu, det vill säga att ge kortsiktigt stöd. 

 

Samtliga politiker gav uttryck för att en befattningsbeskrivning behövdes och motiverade 

detta sammantaget med: 
 

- Att den som söker ett jobb ska veta vad jobbet går ut på. 

 

- Att en befattningsbeskrivning blir ett styrinstrument när den kopplas till en organisation. 

 

- Att både arbetsledaren och den anställde vet, innebär en trygghet för båda inom ramarna. 

 

- Att samverkan med andra yrkesgrupper blir bättre med en befattningsbeskrivning. 

 

Generellt sett behöver alla anställda en befattningsbeskrivning och den bör vara både vid och 

trång, menade Hans, som vidare påpekade att befattningsbeskrivningen också bör uppdateras 

när förutsättningarna förändras. Johanna kunde bara se fördelar med en 

befattningsbeskrivning och menade vidare att den borde finnas för SP eftersom det är ett 

viktigt område. 

 

 

5.2.5 Analys av tema: Specialpedagogen - kompetens, förväntningar, status/mandat. 

 

Det samlade resultat som frågeställningarna gällande temat Specialpedagogen - kompetens, 

förväntningar, status/mandat, gav, visade på att deltagarna hade en splittrad bild av 

specialpedagogens yrkesroll. När de erbjöds att beskriva sitt drömscenario, det vill säga att 

någon annan finansierade specialpedagogiska insatser, blev detta tydligt då deltagarna pekade 

i olika riktningar, till exempel på SP som spindeln i nätet eller på behovet av en 

socialpedagog. Enligt min tolkning visade detta att utnyttjandet av SP´s kompetens inte bara 

var en resursfråga utan också var en konsekvens av den bild man hade av SP. Vad man ville 

få ut i konkret praktik av specialpedagogiska insatser visade sig också i hur man resonerade 

kring likheter/skillnader avseende SL/SP och kring behovet av en befattningsbeskrivning för 

SP, där flexibilitet i avseendet styrning ad hoc enligt min tolkning stod högre i kurs än 

styrning utifrån struktur, bland förvaltningstjänstemän och rektorer. Vidare enligt min 

tolkning av vad det sagda sa, när en av förvaltningstjänstemännen uttryckte att för att 

handleda måste man åtminstone ha samma statusnivå som de man handleder, visade detta på 

att SP´s status/mandat var legitimerat högst på lärarnivå (se figur 4.2, avsnitt 4.2). 

 

Resultaten som ovan nämnda frågeställningar gav överensstämde med fältundersökningen 

Isgren & Kempe (2009) gjorde som visade att SP saknade reell makt att förändra, samt med 

den fältundersökning Kempe (2002) gjorde som visade att en grundläggande förståelse 

förutsattes bland övrig personal för att SP skulle kunna fungera som handledande konsult. 

 

Begreppet ad hoc står för ”till denna [uppgift]”, för visst tillfälligt eller individuellt ändamål 

(Nationalencyklopedin, 2011c). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

51 

5.2.6 Övergripande organisationsfrågor – frågeställning 1 

Finns det grupper som arbetar med kommunövergripande pedagogisk utveckling? Beskriv! 

 

Eva svarade att detta är under utveckling medan David beskrev att det fanns ett nätverk där 

det ingick specialpedagoger, lärare och rektorer, som arbetade utifrån ett 1-16 perspektiv. 

Dessutom nämnde David att det även fanns en rektorsgrupp som arbetade tematiskt. 

 

På förvaltningsnivå menade Fredrik att det inte fanns grupper men väl projekt medan Gunnel 

beskrev hur man i en grupp på ledningsnivå arbetade med marknadsföring/ekonomi utifrån att 

ett ökat elevunderlag skulle ge ekonomiska möjligheter att omsätta i pedagogiska insatser. 

 

En av politikerna svarade att detta sköts inom förvaltningen medan de andra två inte gav 

uttryck för någon uppfattning. 

 

 

5.2.7 Övergripande organisationsfrågor – frågeställning 2 

Hur samordnas de specialpedagogiska insatserna i kommunens verksamhet? Finns det någon 

"röd tråd" från förskola, grundskola till gymnasieskola 

 

Fredrik beskrev det befintliga systemet, hur elevens individuella utvecklingsplan följde med 

från förskola till grundskola och att information sedan via överlämnandekonferenser gick 

vidare till gymnasieskolan, och David belyste att det på det egna upptagningsområdet fanns 

ett väl upparbetat nätverk bakom det konkreta arbetet i överlämnandeprocessen. Eva menade 

att det fanns samordning men att denna krävde vidare utveckling och Gunnel nämnde att 

chefer, grundskolerektorer för årskurs 7-9 och gymnasierektorer träffades varannan månad för 

att leta röda trådar, vilket var ett prioriteringsområde. 

 

Två av politikerna gav uttryck för att den röda tråden brister mellan grundskola och 

gymnasieskola och att det fungerade bättre mellan förskola och grundskola. Johanna menade 

att även familjecentralerna (MVC/BVC/SOC) skulle kunna fungera som ett komplement och 

sa vidare: En röd tråd för mig är att man följer eleven hela vägen med hjälp av utbyggda 

familjecenter vidare genom förskola, grundskola och gymnasieskola. 

 

 

5.2.8 Övergripande organisationsfrågor – frågeställning 3 

Ser du något behov av/någon vinst med en sammanställning över/kartläggning av kommunens 

specialpedagogiska insatser? Kan du utveckla hur du tänker kring detta! 

 

Två av politikerna uttryckte detta som ett absolut behov och Hans sa: Om jag ska kunna 

påverka min verksamhet måste jag veta vilka byggstenar den är byggd med oavsett bra eller 

mindre bra. Johanna pekade på att en sammanställning över/kartläggning av kommunens 

specialpedagogiska insatser skulle förenkla arbetet med fördelning, uppföljning och generera 

samordningsvinster. Inge uttryckte detta som att en sammanställning/kartläggning kunde 

användas som ett verktyg för att rikta resurserna till den som behövde det ur ett kvalitativt 

perspektiv, vilket skulle ge både trovärdighet och mest för pengarna. 

 

Fredrik och Gunnel uttryckte samma sak på olika sätt. Fredrik ville kvalitetssäkra varje insats 

så att vinsten blev optimal för eleven och sa vidare att: Vi har ägnat för mycket tid åt att göra 

saker utan att sedan utvärdera insatserna, vilket Gunnel uttryckte som att det aldrig var fel 

med en kartläggning som visade om man fått något tillbaka utifrån det man hade satsat. 
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David menade att det utifrån hans perspektiv räckte det med en sammanställning över de egna 

insatserna. En kartläggning av kommunens specialistkompetenser skulle dock, enligt David, 

kunna bidra till en utvecklingspotential i det att man visste var man kunde komma åt 

samverkan och Eva menade att vi måste veta vad vi har och vad vi gör. 

 

 

5.2.9 Analys av tema: Övergripande organisationsfrågor. 

 

Resultatet frågeställningarna under temat Övergripande organisationsfrågor gav pekade på 

att många pusselbitar fanns men genererade samtidigt frågan om vem som skulle lägga ihop 

dessa pusselbitar till en tydlig helhetsbild. Samtidigt som samtliga av de intervjuade 

deltagarna placerade in behovet av en sammanställning över/kartläggning av kommunens 

specialpedagogiska insatser på en skala från önskvärt till absolut behov, pekade avsnittets 

resultat enligt min tolkning på att spindeln i nätet saknades. 

 

 

5.2.10 Andra uttalande och signifikanta direktcitat 

 

Hans: En förutsättning att lyckas i livet är en lyckad skolgång - Inte släppa elever vidare utan 

den kunskap som behövs för att klara nästa steg. Vidare uttryckte Hans att arbetet i 

politikerrollen handlade mer övergripande om att skapa förutsättningar genom att i grunden 

ha samma synsätt, gärna blocköverskridande, och att framtidstänkandet, även på riksplanet, 

spiller neråt och landar i verksamheten vilket också formar morgondagens skola. 

 

Gunnel om att långsiktiga satsningar på spetspedagogik: 10-års investering. 

 
En långsiktig definition av målet ger mental styrka att lösa problem längs vägen. 

Varje gång man väljer en kortsiktig lösning skall detta vara ett medvetet undantag. 

Min roll kräver långsiktighet och jag trivs med den. (Inge) 

 

Vid varje samtal genereras något omedvetet eller medvetet (David). 

 

 

5.3 Sammanfattande analys 

 

Det resultat som Matrisen (bilaga A) gav visade enligt min mening att den var valid och att 

arbetsuppgifterna existerade. Vidare visade resultatet på att det finns utvecklingspotential 

överlag, men i synnerhet på organisationsnivå, avseende utnyttjandet av SP´s kompetens. 

Resultatet från Intervjuerna (bilaga C) gav en splittrad bild av specialpedagogens yrkesroll 

där behov ad hoc, förväntningar och den bild man hade av SP mer styrde utnyttjandet av SP´s 

kompetens än kompetensen i sig. Rektorernas och förvaltningstjänstemännens sammantagna 

uttalanden pekade tydligt på att det var rektor som avgjorde hur den specialpedagogiska 

verksamheten skulle organiseras lokalt. Utifrån deltagarnas beskrivningar av övergripande 

pedagogiskt utvecklingsarbete och den röda tråden vid skolövergångar uppfattade jag 

situationen som att spindeln i nätet saknades gällande kommunens specialpedagogiska 

verksamhet avseende övergripande organisationsfrågor. Detta tolkade jag som att det enda 

som kan förändras för att SP´s kompetens/potential skall komma verksamheten till del på ett 

ännu bättre sätt är att yrkesrollen legitimeras på högre nivåer (se figur 4.2, avsnitt 4.2). 

Studiens resultat visade att behov fanns av ett helikopterperspektiv utifrån ett metaseende 

även på högre nivåer, vilket SP skulle kunna bidra med, samtidigt som resultatet också visade 
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på att den förändring av andra ordningen i tänkandet (Ahrenfelt, 2001) kring SP´s yrkesroll 

som detta arbete på organisationsnivå enligt min hypotes förutsatte, inte fanns. 

 

Ur ett longitudinellt perspektiv visade studien att den röda tråden fortfarande, precis som 

tidigare (Kempe, 2002), inte håller vid övergången till gymnasieskolan, att skillnaden mellan 

SP/SL inte slagit igenom fullt ut samt att befattningsbeskrivning för SP fortfarande inte finns.  
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Detta avsnitt börjar med en sammanfattning som redogör för syfte, teori, metod och de 

viktigaste resultaten. Därpå följer en diskussion som knyter ihop studien med litteratur/teori 

och sedan vidare en metoddiskussion där jag argumenterar för och belyser mina val. 

Avslutningsvis behandlas specialpedagogiska implikationer och vidare forskning. 

 

 

6.1 Sammanfattning 

 

Arbetet handlar om vilken syn man (politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer) har i en 

undersökt kommun på specialpedagogiska insatser och vilka konsekvenser denna syn för med 

sig gällande specialpedagogens arbetsuppgifter och specialpedagogens yrkesroll. Syftet med 

studien är att kunna förstå och klargöra hur den specialpedagogiska verksamheten i den 

undersökta kommunen är organiserad - hitta den röda tråden - för att få svar på vad man vill 

få ut konkret i verksamheten av specialpedagogiska insatser, vilket även rimligen bör 

avspeglas vice versa. 

 

Studien är en fallstudie där fallet utgörs av en legitimeringsstege på en kommunal arena (figur 

4.2), med en fenomenografisk forskningsansats för att få syn på hur man uppfattar och tänker 

kring denna legitimeringsstege, då denna avgör specialpedagogens yrkesroll/arbetsuppgifter. 

Vidare har studien sin teoretiska grund i ramfaktorteorin, som visar på vad som inte är 

möjligt, och i KASAM-teorin, som visar på vad som är nödvändigt, båda betraktade utifrån 

Foucaults maktperspektiv som alltid utgår från den drabbades upplevelse. För att fånga 

deltagarnas insatsperspektiv (figur 1.2) och deras syn på specialpedagogens yrkesroll 

sammanställde/skapade jag två tankeredskap. Det första var en matris (bilaga A) inspirerad av 

surveymetodens logik där specialpedagogiska arbetsuppgifter kategoriserades och det andra 

var ett tredimensionellt analysverktyg gällande specialpedagogiska insatser (bilaga E). Vidare 

använde jag mig av tematiskt uppbyggda semistrukturerade intervjufrågor för att se 

fenomenet, det vill säga tema och frågeställningar, genom de intervjuades ögon. 

 

Studiens resultat pekade på att många pusselbitar fanns gällande övergripande 

organisationsfrågor men genererade samtidigt frågan om vem som skulle lägga ihop dessa 

pusselbitar till en tydlig helhetsbild. Vidare visade resultatet på att den specialpedagogiska 

verksamheten lokalt sett organiserades enligt rektors beslut. Resultatet pekade också på en 

splittrad bild av specialpedagogens yrkesroll där behov ad hoc, förväntningar och den bild 

man hade, mer styrde utnyttjandet av specialpedagogens kompetens än kompetensen i sig. 

Vidare pekade resultatet också på att det fanns utvecklingspotential avseende utnyttjandet av 

specialpedagogens kompetens överlag, men i synnerhet på organisationsnivå. Slutsatsen jag 

drog av studiens resultat var att den röda tråden och spindeln i nätet gällande undersökt 

kommuns specialpedagogiska verksamhet utifrån ett övergripande organisationsperspektiv 

saknades. 

 

 

6.2 Diskussion 

 

Helldin (2007) beskriver, utifrån ett vidare samhällsperspektiv, specialpedagogikens 

långsiktiga mål som ett humant samhälle och en human skola vilket tar oss till en utsiktspunkt 

utanför skolans väggar och enligt Assarson (2009) är det viktigt att betrakta något från 

nya/olika utsiktspunkter. SKL (2011) tar oss med ut i EU där det finns en oro för att 
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ungdomarna av idag skall bli en förlorad generation och pekar vidare på att för att samhället 

ska fungera kommer Europa med sin åldrande befolkning att behöva sina ungdomar. 

Rapporten Möjligheternas generation? En rapport om ungdomsarbetslösheten (SKL, 2011) 

lyfter fram att de långsiktiga lösningarna till problemen som är grunden för 

ungdomsarbetslösheten måste hittas i skolan och belyser vidare att de länder som lyckats 

bättre i frågan än genomsnittet satsat på förlängning av skolplikten, ett väletablerat 

lärlingssystem och strategin att alla unga ska gå ut till någonting. Helldin (2002b) menar att 

forskning saknas inom fältet för de breda kontextuella sammanhangen gällande 

specialpedagogikens funktioner i samhället och att den specialpedagogiska forskningen därför 

har en viktig funktion som kritisk granskare av hur människor som bedöms som svåra i 

utbildningssammanhang/samhället påverkas av utbildnings- och samhällsutvecklingen. 

Rapporten Tänk långsiktigt (Socialstyrelsen mfl, 2004) betonar vikten av ett 

sektorsövergripande perspektiv och lyfter särskilt fram de generella insatsernas betydelse 

inom barn och mödrahälsovård, förskoleverksamhet, skola, skolbarnomsorg och 

ungdomsmottagningar med syftet att stimulera till långsiktigt tänkande, samverkan och 

förebyggande satsningar, det vill säga sociala investeringar. I SOU 2010:95 menar utredaren 

att övergångar mellan/inom skola/skolformer är en kritisk punkt för många elever och betonar 

vidare vikten av en fungerande samverkan på alla nivåer såväl nationellt som lokalt mellan 

skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Enligt skollagens (SFS 2010:800) andra kapitel 

25§, skall elevhälsans insatser främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja 

elevens utveckling mot utbildningens mål, genom att bland annat elevens behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses av kompetent personal. 

 

Arbetsmiljöverket (2011) konstaterade i sin rapport Rektorers arbetsmiljö. En tillsynsinsats 

genomförd av Arbetsmiljöverket (AV), distriktet i Göteborg under 2009 och 2010, att 

rektorerna i undersökningen upplevde en generellt sett hög arbetsbelastning och att den 

direkta följden av detta blev att tiden för de arbetsuppgifter de var satta att sköta inte räckte 

till. Skolverket & OECD (2009) pekade på att den sällan existerande mellanledningsnivån 

som var avgörande för ett effektivt skolledarskap när den väl existerar ofta var otydlig. Enligt 

den undersökning Berglund mfl (2007) gjorde fanns det ett visst stöd för synen på 

specialpedagogen som förändringsagent medan nyttan och idén med icke-undervisande 

insatser inte var förankrad i praktiken hos alla rektorerna. Problemet att förflytta 

tyngdpunkten från eleven till hela lärandemiljön i det specialpedagogiska arbetet bestod dock 

enligt rektorerna inte i bristande kunskap och kompetens utan snarare i att till exempel 

politiskt beslutade ekonomiska ramarna inte tillät ett optimalt utnyttjande av denna kunskap 

och kompetens. Fölster mfl (2009) ansåg däremot att svensk skolas största problem inte var 

resursbrist utan att pengarna användes på fel sätt och på fel ställe, vilket även Möllås (2009) 

pekade på i sitt ifrågasättande om inte tid och kraft kunde omfördelas i mötandet så att 

tillgängliga resurser kom eleven till del på ett bättre sätt. Enligt min tolkning av föreliggande 

studies resultat visade dessa på att utnyttjandet av SP´s kompetens inte bara var en resursfråga 

utan också var en konsekvens av vilken bild man hade av SP, vilket dock bör betraktas utifrån 

det ringa antal deltagare studien omfattade. Mest troligt är att föreliggande studies resultat är 

lokalt betingat vilket skulle förklara viss samstämmighet med den fältundersökningen Isgren 

& Kempe (2009) gjorde i samma kommun, som visade på att SP saknade reell makt att 

förändra. Vidare pekade Berglund mfl (2007) på att kortsiktiga insatser som krävde ett här 

och nu handlande utgjorde ett hinder för ett mera långsiktigt arbete. 
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6.2.1 Politikernas syn på insatser, organisation och SP´s yrkesroll. 

 

På formuleringsarenan (figur 4.2) verkar politikerna både som beställare och möjliggörare det 

vill säga som ägare (Svensson mfl, 2007) och om maktstrukturen ses som en stege menar May 

(2001) att de olika nivåerna nerifrån och upp blir till alltmer abstrakta storheter. En av 

studiens politiker Hans beskrev att arbetet i politikerrollen handlade mer övergripande om att 

skapa förutsättningar genom att i grunden ha samma synsätt och att framtidstänkandet spiller 

neråt, landar i verksamheten, vilket också formar morgondagens skola. Hans menade vidare 

att en förutsättning att lyckas i livet är en lyckad skolgång och att elever inte ska släppas 

vidare utan den kunskap som behövs för att klara nästa steg. Antonovsky (1991, 2005) menar 

att situationen blir hanterbar först när ”de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga.” (Antonovsky 1991, 2005, s46) och 

ramfaktorteorin pekar på att om det finns ett tydligt mål för en process måste ramarna enligt 

Lundgren (1999) anpassas för att göra den processen möjlig. En annan av studiens politiker 

Inge sa att: Min roll kräver långsiktighet och jag trivs med den, och menade vidare att varje 

gång man väljer en kortsiktig lösning skall detta vara ett medvetet undantag, vilket ligger i 

linje med rapporten Tänk långsiktigt (Socialstyrelsen mfl, 2004) som menar att långsiktiga 

effekter måste värderas högre än idag och att långsiktigheten i det politiska systemet måste 

öka. Svensson mfl (2009) menar att det finns risk för ett oreflekterat, snävt och statiskt 

arbetssätt när kortsiktiga resultat kommer i fokus och att långsiktiga, osäkra och svårbedömda 

effekter ofta kommer i skymundan i redovisningen när beställare/finansiärer kräver snabba 

resultat. Tilander mfl (2005) menar att det inte räcker med ett brinnande intresse för att en 

process skall leva kvar utan att det är fråga om ett strategiskt tänkande vilka som har 

inflytande nog att garantera ett utrymme i organisationen då detta också kräver både makt 

över pengar och beslutsprocesser. Det finns enligt Persson (2009) tecken som tyder på att 

specialpedagogikens roll som kunskapsområde förstärks samtidigt som det är oroväckande 

gällande benägenheten att ta till sig dess forskningsresultat som grund för politiska beslut 

inom utbildningspolitiken. Persson (2009) menar vidare att det inte bara handlar om vilken 

skola vi vill ha utan ytterst om vilket samhälle vi vill ha. 

 

Studiens politiker menade sammantaget att en sammanställning över/kartläggning av 

kommunens specialpedagogiska insatser skulle kunna fungera som ett verktyg att rikta 

resurserna och att denna även skulle kunna förenkla uppföljningsarbetet samt generera 

samordningsvinster. Hans uttryckte att om jag ska kunna påverka min verksamhet måste jag 

veta vilka byggstenar den är byggd med oavsett bra eller mindre bra. Vidare menade Hans att 

behovet av specialpedagogiska insatser kommer att minska i takt med att lärarutbildningen 

blir bättre. Johanna ville se mycket tidigare insatser, vilket med stöd av internationell 

forskning även lyfts fram som en framgångsfaktor av utredaren i Se, tolka och agera – allas 

rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) som också i sammanhanget nämner att Norge 

och Finland valt att prioritera specialpedagogiska insatser under tidiga år. Vidare betonade 

Johanna den sociala biten och elevhälsan som viktig, vilket också Tankesmedjan (2009) 

menar i rapporten Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle (Tankesmedjan, 

2009) där det lyfts fram att 80 % av inlärningssvårigheterna är stressrelaterade. Johansson 

(2007) menar att det krävs en rejäl satsning på elevhälsan där det också enligt skollagen (SFS 

2010:800) skall ingå specialpedagogisk kompetens. Utredaren I Ungdomar, stress och psykisk 

ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) menar att skola och 

fritidsverksamhet genom att erbjuda tillfällen till reflektion kan rusta de unga för den öppna 

situation som ett mindre förutsägbart samhälle där inga gränser längre är klara innebär och 

enligt riksdagens folkhälsoperspektiv (SOU 2006:77) skall insatser också främst inriktas på 

bestämningsfaktorer och inte på vård och behandling. 
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Organisationsmässigt hänvisade Johanna till förvaltningen gällande kommunövergripande 

pedagogisk utveckling och Hans pekade på att i stället för att låta budget bli en beskrivning av 

verksamheten i ekonomiska tal, låta verksamheten styra budget i ett kreativt tänkande. Utifrån 

ramfaktorteorins resursrelaterade ramar menar dock Imsen (1999) att till exempel anpassad 

undervisning inte bara är en pedagogisk angelägenhet, vilket även bekräftas av Berglund mfl 

(2007) som pekar på de politiskt beslutade ekonomiska ramarna enligt rektorerna inte tillåter 

ett optimalt utnyttjande av till exempel specialpedagogens kunskap och kompetens. 

 

Gällande samordningen av de specialpedagogiska insatserna i kommunens verksamhet gav 

två av politikerna uttryck för att den röda tråden brister mellan grundskola och gymnasieskola 

och att det fungerade bättre mellan förskola och grundskola. Johanna menade att även 

familjecentralerna (MVC/BVC/SOC) skulle kunna fungera som ett komplement och sa 

vidare: En röd tråd för mig är att man följer eleven hela vägen med hjälp av utbyggda 

familjecenter vidare genom förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket även lyfts fram i 

Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 

2007:10). Socialstyrelsen mfl (2004) beskriver syftet med sin rapport Tänk långsiktigt som att 

stimulera till långsiktigt tänkande, samverkan över sektors/förvaltningsgränser och 

förebyggande satsningar samt betonar även de lokala aktörernas roll. Examensförordningen 

(SFS 2007:638) och utbildningsplanen (HKR, 2008) för specialpedagoger lyfter fram 

förmågorna att identifiera, analysera och kommunicera utifrån ett samverkansperspektiv och 

ett av argumenten som framfördes av studiens politiker gällande en befattningsbeskrivning för 

specialpedagoger var att denna förbättrar samverkan med andra yrkesgrupper. 

 

Gällande SP´s yrkesroll så skiljde inte Johanna speciallärare (SL) och specialpedagoger (SP) 

utan menade att båda arbetade operativt med elever enskilt/i grupp, vilket stämde med den 

bild av begreppet specialpedagogik som Emmanuelsson mfl (2001) menar har varit liktydig 

med specialundervisning. Även Malmgren Hansen (2002) visade på att förväntningarna på en 

SP inte skiljde sig från förväntningarna på en SL och historiskt sett har specialpedagogik 

enligt Bladini (1990) förknippats med stödundervisning. 

 

Inge däremot gav uttryck för att långsiktigt vilja ta vara på specialpedagogens kompetens som 

andra lärare inte har, till exempel som kvalificerad samtalspartner/rådgivare och som 

utvecklingsledare i det pedagogiska arbetet. Inges syn på SP´s yrkesroll låg i linje med den 

politiska viljeinriktning som Johansson (2007) uttryckte gällande skolutveckling vilken 

handlade om att införa nya modeller för specialistutbildning/tjänster som skulle kunna utgöra 

en kompetensresurs inom skolan med ett särskilt utvecklingsansvar. Vidare skulle SP´s 

kommunikativa kompetens, vilken enligt Herlitz (2010) är att betrakta som hårdvaluta, kunna 

komma till sin rätt enligt Inges sätt att betrakta SP´s yrkesroll, då möjlig framgång enligt 

Booth (1998) beror på vilken inställning de politiska intressena representerar. 

 

 

6.2.2 Förvaltningstjänstemännens syn på insatser, organisation och SP´s yrkesroll. 

 

Utifrån vad man vill få ut konkret i verksamheten av specialpedagogiska insatser på 

förvaltningsnivå gällande grundskolan menade Fredrik att man måste backa till uppdraget och 

se nyttan ur ett elevperspektiv. Denna syn har även Skolverket & OECD (2009) som menar 

att skolledaransvar bör definieras utifrån en förståelse för vilket arbete som förbättrar 

elevernas lärande på bästa sätt. Vidare enligt Fredrik pekade den senaste forskningen på att 

läraren var den främsta framgångsfaktorn i skolan, vilket bekräftas i How the worlds best-
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performing school systems come out on top. (Barber & Mourshead, 2007) även kallad 

McKinseyrapporten, och utifrån detta menade Fredrik att SP med sin kunskap kunde bidra till 

att läraren nådde goda resultat. Fredrik menade också att behovet av SL kommer att öka 

medan behovet av SP kommer att minska utifrån operativa behov med elevresultatet i fokus. 

 

Gunnel beskrev hur man sett att behoven på gymnasiet ökade och att man utifrån detta 

prioriterade specialpedagogik (se figur F.2, bilaga F) för att ligga steget före och ha 

kompetens/potential att ta av. Dock har man enligt Gunnel inte diskuterat användningen av 

specialpedagogik vilket enlig Ekström (2004) kan ses som en legitimerande icke-handling, det 

vill säga att specialpedagogik utifrån SP´s yrkesroll inte var legitimerad på förvaltningsnivå 

utan frågan hur denna kompetens/potential skulle användas avgjordes av rektor (figur 4.2). 

 

Fredrik uttryckte mycket höga förväntningar och krav på SP som expert med självförvärvade 

specialistkunskaper, för att denne trovärdigt skulle kunna ge råd och svar i handledning på en 

konkret nivå. Vidare var Fredriks idealbild att SP arbetade 50% med undervisning och 50% 

med handledning. Gällande utredningar tyckte Fredrik att de vanliga lärarna/pedagogerna och 

inte SP skulle kunna göra dessa, vilket kan jämföras med Rosenqvist (2009) som menar att 

specialpedagogens arbete vilar på tre ben – undervisning, utveckling och utredning. Vidare 

framträder nämnda tre ben/begrepp även i Utbildningsplan Specialpedagogiskt program 90 

högskolepoäng (HKR, 2008) och enligt skollagens tredje kapitels 8§ (SFS 2010:800) skall en 

elevs behov av särskilt stöd utredas. Vidare enligt skollagen (SFS 2010:800) skall denna 

utredning ske i samråd med elevhälsan, som även skall omfatta specialpedagogiska insatser, 

om detta inte är uppenbart obehövligt. Bilden att SP likt specialläraren stöttade ute i 

klassrummen men dessutom handledde kollegor, trodde Gunnel att hon nog delade med 

många i skolledningen på gymnasiet. Vidare menade Gunnel att för att handleda måste man 

åtminstone ha samma statusnivå som de man handleder, vilket enligt min tolkning ytterligare 

visade på att SP´s yrkesroll/status/mandat var legitimerat högst på lärarnivå (se figur 4.2). 

Bilden av specialpedagogens yrkesroll som framträdde på förvaltningsnivån dominerades helt 

av undervisning/handledning och gällande eventuell befattningsbeskrivning svarade Fredrik 

helt kort att SP arbetar på rektors uppdrag, vilket gav mig känslan av att jag nu kunde skönja 

den osynliga offsidelinjen som Ekström (2004) menar kan finnas i en maktstruktur. 

 

Gällande kommunövergripande pedagogiskt utvecklingsarbete menade Fredrik att det inte 

fanns grupper men väl projekt. Gunnel beskrev hur man på ledningsnivå arbetade i en grupp 

utifrån ett gymnasieperspektiv med marknadsföring/ekonomi då ett ökat elevunderlag enligt 

Gunnel skulle ge ekonomiska möjligheter att omsätta i pedagogiska insatser. På frågan om de 

såg något behov av/någon vinst med en sammanställning över/kartläggning av kommunens 

specialpedagogiska insatser uttryckte Fredrik och Gunnel samma sak på olika sätt. Fredrik 

ville kvalitetssäkra varje insats så att vinsten blev optimal för eleven och sa vidare att: Vi har 

ägnat för mycket tid åt att göra saker utan att sedan utvärdera insatserna, vilket Gunnel 

uttryckte som att det aldrig var fel med en kartläggning som visade om man fått något tillbaka 

utifrån det man hade satsat. Skolverket (2008) visar på att skolors arbete i att utreda, 

dokumentera, åtgärda och att följa upp vidtagna åtgärder brister och Lundgren (1999) menar 

att ramfaktorteorin kommit att bli ett tankeverktyg framför allt inom utvärderingstänkandet. 

Figur 2.4 beskriver lärande loopar vilka enligt Svensson mfl (2007) kräver reflektion före, 

under och efter handling. Denna återkopplingsprocess kräver enligt Augustinsson & Brynolf 

(2009) tid. Socialstyrelsen mfl (2004) pekar på betydelsen av utvärderingar utifrån att 

uppmärksamma olika kvalitetsaspekter samt för att identifiera såväl positiva som negativa 

effekter av gjorda insatser. I Skolverkets publikation Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola? (2009) belyses att strävan bör vara att upprätta ett system som möjliggör 
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kontinuerlig utvärdering av verksamheten med avseende på specialundervisningen även om 

dess effekter är svåra att mäta både utifrån etiska och metodiska skäl. 

 

Organisatoriskt sett beskrev Fredrik hur de specialpedagogiska insatserna vid övergångar 

samordnades – den röda tråden – som att elevens individuella utvecklingsplan följde med från 

förskola till grundskola och att information sedan via överlämnandekonferenser gick vidare 

till gymnasieskolan. Gunnel nämnde att leta röda trådar var ett prioriteringsområde och att 

chefer, grundskolerektorer för årskurs 7-9 och gymnasierektorer träffades varannan månad för 

detta ändamål. I SOU 2010:95 menar utredaren att övergångar mellan/inom skola/skolformer 

är en kritisk punkt för många elever och att det föreligger en risk att viktig pedagogisk 

information går förlorad om inte dessa övergångar utformas för att underlätta elevers fortsatta 

lärande. Utredarens slutsats gällande övergångar är att den starkaste framgångsfaktorn är att 

bygga förtroendefulla relationer mellan skola och hem. Skolverket (2008) lyfter fram 

problematiken som uppstår när skolan anger att det är upp till eleven själv att närvara 

eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform, då elever med negativa erfarenheter av 

grundskolans stödundervisning uteblir från stödundervisningen på gymnasieskolan. Bristande 

observans från de vuxna med avsaknad av tidiga stödåtgärder som följd leder vidare enligt 

Skolverket (2008) i sämsta fall till avhopp, vilket är ett problem som även Globaliseringsrådet 

(2009) har uppmärksammat och ser som viktigt att minska. Svensson mfl (2009) anser att en 

hållbar utveckling förutsätter att kortsiktiga resultat kan länkas över till långsiktiga effekter, 

vilket författarna menar kan ske via så kallade förmedlande instanser, som till exempel ”kan 

vara ökat strategiskt kunnande i organisationen” (Svensson mfl, 2007, s16). 

 

En av föreliggande studies SP uttryckte att det tynger verksamheten på individnivå och 

gruppnivå om det saknas specialpedagogisk kompetens på organisationsnivå, medan ingen av 

studiens intervjuade deltagare gav uttryck för ytterligare behov av specialpedagogisk 

kompetens på förvaltningsnivå eller som stöd på formuleringsarenan (figur 4.2). Angående 

SP´s yrkesroll och dess legitimitet tolkade jag studiens resultat i synnerhet utifrån 

förvaltningstjänstemännens uttalanden gällande status och mandat som att möjlig förändring, 

så att SP´s kompetens kan komma den kommunala verksamheten till del på ett mer 

kvalificerat sätt, kräver att SP´s yrkesroll legitimeras på politisk nivå (Hargreaves & Fink, 

2008; Ekström, 2004). 

 

 

6.2.3 Rektorernas syn på insatser, organisation och SP´s yrkesroll. 

 

Imsen (1999) menar att skolan är och förblir en hierarkisk organisation vilket också kunde 

skönjas i föreliggande studie där en av politikerna till exempel gav uttryck för att 

kommunövergripande pedagogisk utveckling sköts inom förvaltningen. Vidare pekade en av 

förvaltningstjänstemännen mot rektor gällande befattningsbeskrivning för specialpedagoger – 

det vill säga SP arbetade på rektors uppdrag. Rektor avgör visserligen enligt skollagen (SFS 

2010:800) men för att beslutet skall upplevas som ett val (Antonovsky, 1991, 2005) förutsätter 

detta också enligt ramfaktorteorin att de politiskt beslutade ramarna är anpassade till 

processen (Lundgren, 1999). Ludvigsson (2009) menar att rektors roll som den starke ledaren 

och tydlige chefen är omöjlig att leva upp till och Milekic (1999) pekade i sin avhandling 

Sagen om Unga Teatern i Malmö 1970-92 tydligt på hur gruppens integritet, i tider av social 

utsatthet på grund av ett allt kärvare ekonomiskt samhällsklimat, berodde på ledarens styrka. 

 

David beskrev utförligt hur hans bild av SP och SL hade växt fram under en tioårsperiod. 

Bilden hade enligt David gått från kvantitet då specialläraren var en extraperson i arbetslaget 
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som gav direkthjälp, till kvalitet det vill säga att specialläraren/specialpedagogen nu ingick i 

ett resursteam bestående av specialister med olika kompetenser. Gällande en eventuell 

befattningsbeskrivning för SP menade David att denna skulle ange ramarna inom vilka sedan 

behoven skulle styra arbetet. Vidare enligt David visade det sig över tid att allt fler elever 

hade sämre förutsättningar, vilket innebar att den direkta extrahjälpen som gavs, inte längre 

räckte till, och utifrån detta växte kvalitetsresonemanget fram. Enligt David kan det nu sägas 

att resursteamet, som uteslutande behandlar pedagogiska frågor, arbetar långsiktigt med 

spetspedagogik. David beskrev också att SP nu ingår som en återkopplande länk även i ett 

elevstödsteam som mer arbetar med sociala frågor och belyste att det på det egna 

upptagningsområdet fanns ett väl upparbetat nätverk bakom det konkreta arbetet i 

överlämnandeprocessen gällande den röda tråden. 

 

Gällande pedagogiska utvecklingsfrågor beskrev David att det fanns ett kommunövergripande 

nätverk där det ingick specialpedagoger, lärare och rektorer som arbetade utifrån ett 1-16 

perspektiv och nämnde dessutom att det fanns en rektorsgrupp som arbetade tematiskt. David 

menade vidare att det utifrån hans perspektiv räckte det med en sammanställning över de egna 

specialpedagogiska insatserna men att en kartläggning av kommunens specialistkompetenser 

skulle kunna bidra till en utvecklingspotential i det att man visste var man kunde komma åt 

samverkan. David beskrev också att han genom extrapengar fått möjlighet att toppa 

verksamheten med en egen extern resursskola, vilken fungerade som en studieförberedande 

sluss, bland annat bemannad av en socialpedagog. 

 

När Eva beskrev verkligheten, som hon upplevde sig drabbad av den (Foucault, 1987), 

menade hon att här och nu -läget gynnades av flexibilitet då verksamheten ständigt var utsatt 

för en extrem påverkan av omvärldsfaktorer både ekonomiskt, politiskt kommunalt/nationellt 

samt ökande elevströmningar. Vidare nämnde Eva att den enda SP som hade anställning som 

SP till största delen arbetade direkt elevoperativt då arbetet till största delen handlade om att 

rädda eleven här och nu, det vill säga att ge kortsiktigt stöd. När Eva fick beskriva sitt 

drömscenario önskade hon sig SP mer som spindeln i nätet i en långsiktigt proaktiv 

elevvårdande verksamhet och som ledare för ett team SL med olika ämnesinriktning samt gav 

även uttryck för att samordnings- och utvecklingsbehov rent organisatoriskt gällande den röda 

tråden vid skolövergångar existerade. Att Eva likväl använde SP på samma sätt som hon 

beskrev SL, det vill säga till mer ämnesinriktad undervisning, utifrån ekonomiska aspekter 

tyder enligt ramfaktorteorin på att ramarna inte anpassats för verksamheten eller att tydliga 

mål för processen har saknats (Lundgren, 1999), vilket även Berglund mfl (2007) belyser. 

Kontrasten mellan den av Eva beskrivna situationen och vad skollagen säger i tredje kapitlets 

§3 gällande de elever som lätt når utbildningens mål, att dessa elever har rätt till ledning och 

stimulans för att kunna nå ännu längre i sin kunskapsutveckling, ter sig ännu skarpare i ljuset 

av den finska modellen där dessa elever som behöver extra utmaningar hanteras inom 

specialpedagogikens ramar (Barber & Mourshead, 2007). 

 

Även om de båda rektorerna beskrev sina verksamheter olika drabbade av ekonomiska 

förutsättningar gav deras uttalanden att SP även behöver ha daglig elevkontakt i form av egen 

undervisning för att inte tappa fotfästet i myllan och att elevtid ska dominera uttryck för en 

gemensam syn att SP skulle undervisa direkt elevoperativt oavsett ekonomin. Vidare tolkade 

jag det sagda och vad det sagda sa (Ekström, 2004) som att behov ad hoc gick före 

kompetens, vilket enligt Bladini (1990) också motsvarar den historiska bilden av 

specialpedagogikens utövare. Berglund mfl (2007) konstaterade att det rådde en stor 

samstämmighet i de uttalande rektorerna gjorde gällande forskningsfrågor, skolutveckling och 

specialpedagogisk kompetens men oavsett detta tycktes resurserna ”inte alltid räcka till för ett 
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långsiktigt handlande som skulle kunna gynna elevhälsan och lärandemiljön.” (Berglund mfl, 

2007, s48). 

 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

I stort sett är jag nöjd med mitt metodval då detta ledde fram till syftet att kunna förstå och 

klargöra hur den specialpedagogiska verksamheten i den undersökta kommunen var 

organiserad, även om detta innebar att jag inte hittade den röda tråden. Att dela in 

frågeställningarna i olika tema belyste SP´s yrkesroll/arbetsuppgifter och att de 

semistrukturerade intervjuerna bottnade i metodtriangulering ledde både till omfattande 

litteraturstudier utifrån olika utsiktspunkter samt till en helhetsbild som placerade in studien i 

sitt sammanhang på den kommunala arenan (se EXA bilaga F). Gällande matrisen (bilaga A) 

skulle jag förmodligen fått ett högre deltagande om jag från början satsat på personliga möte 

med SP där vi tillsammans hade kunnat samtala och reflektera för att utifrån detta sedan fylla 

i matrisen. Om jag skulle gjort om studien skulle jag ur arbetssynpunkt ha satsat enbart på 

antingen SP/matrisen (bilaga A) eller på intervjuerna med rektorer, förvaltningstjänstemän 

och politiker (bilaga C). 

 

Studiens sammantagna resultat pekade på en splittrad bild av både SP´s yrkesroll och 

arbetsuppgifter, och rent organisatoriskt hittade jag varken spindeln i nätet eller den röda 

tråden i den undersökta kommunens specialpedagogiska verksamhet. May (2001) menar att 

om maktstrukturen ses som en stege (figur 4.2), går det direkt synliga arbetet till alltmer 

abstrakta storheter, nerifrån och upp, vilket till stor del också visade sig i studiens resultat. 

 

Resultatet visade vidare att min hypotes stämde, nämligen att: SP fungerade organisatoriskt 

som speciallärare (SL) så länge det gällde arbete på individ och gruppnivå, samt att det för att 

SP skulle kunna fungera även på organisationsnivå i andra arbetsuppgifter som utveckling och 

utredning krävdes ett andra ordningens (Ahrenfelt, 2001) förändrat synsätt gällande SP´s 

yrkesroll och arbetsuppgifter hos både politiker, förvaltningstjänstemän samt hos rektorerna. 

 

 

6.4 Specialpedagogiska implikationer 

 

Att dra några slutsatser gällande studiens betydelse för specialpedagogiken i stort skulle 

kännas felaktigt utifrån både studiens geografiska begränsning och dess ringa deltagarantal. 

Däremot gav intervjuerna mig anledning till personlig reflektion samt att förutsättningslöst 

ställa frågan: Vad är/kan en specialpedagog? 

 

Utbildningen har gjort mig ödmjuk och öppen inför det jag inte kan eller förstår, samtidigt 

som den gett mig styrkan att våga visa och kommunicera detta. Utbildningen har däremot inte 

gjort mig till en superpedagog i den bemärkelsen att jag nu vet allt om olika funktionshinder 

och/eller specialbehov samt hur man vårdslöst uttryckt ”fixar detta” i en komplicerad vardag. 

 

En av deltagarna i min studie ställde frågan: Om ni specialpedagoger inte är experter, vad ska 

ni då jobba med? Frågan, som framfördes vasst och kritiskt, var ärligt menad och ställdes 

utifrån hur jag konkret skulle kunna lösa ett problem trovärdigt i verksamheten/klassrummet 

om jag inte redan innan genom egen praktik var expert på den uppkomna situationen. Min 

första känsla var att gå i försvar men efter ett ögonblicks reflektion svarade jag: Börja med att 

bilda mig en uppfattning. Sedan leta fram rätt kompetens, det vill säga ta reda på det som 
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behövs – skaffa hjälp. Även om mitt svar inte innebar den förväntade ”quickfixen” på 

situationen medgav frågeställaren att detta var ett bra sätt att närma sig problemställningen. 

 

Eftersom utbildningen till specialpedagog inte gjort mig, som i grunden är tekniklärare, till 

expert på varken NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), dyskalkyli eller läs- och 

skrivsvårigheter menar jag att det är högst rimligt att ha en annan infallsvinkel på hur min 

utgångskompetens ser ut. Min avgörande ”turning point” (Johanson, 2005, s319) under 

utbildningen var insikten jag fick genom att läsa Theorising Special Education (Clark, Dyson 

& Millward, 1998). När några av författarna, alla mycket högt meriterade, vågade uttrycka sig 

i ordalag som ”we have done no more than identify some of the issues and concerns that, for 

us, have arisen out of our work as researchers and theorisers” (Armstrong, Armstrong & 

Barton, 1998, p43) kunde jag införliva (Crafoord, 2001) att det är viktigare att ställa bra 

frågor än att ha svar (Ahrenfelt 2001). Utifrån detta sammanfattade och formulerade jag 

följande: You must be so good that you can afford to have an open mind. Denna slogan 

kommer att bli mitt ”trademark” som specialpedagog oavsett ämnesområde, det vill säga som 

forskare och kommunikatör, då kommunikativ kompetens enligt Herlitz (2010) är hårdvaluta. 

 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

”Att förflytta tyngdpunkten i det specialpedagogiska arbetet från eleven till hela lärandemiljön 

är något av ett paradigmskifte” (Berglund mfl, 2007). Det finns mycket som talar för ett 

paradigmskifte inom skolans värld utifrån det vidare perspektiv Helldin (2002b) beskriver där 

specialpedagogisk kompetens och forskning skulle kunna vara tongivande. Fölster mfl (2009) 

menar att det vore mer effektivt att omfördela resurser till att fundera ut hur systemfel i 

undervisningskontexten skulle kunna rättas till så att färre elever misslyckades i skolan och i 

Möllås (2009) studie Detta ideliga mötande pekar resultatet på ett behov av att skolan 

självkritiskt nagelfar sin organisering av verksamheten då både lärare och elevvårdspersonal 

upplever frustration utifrån tidsbrist. Enligt SOU 2010:95 behöver en mer praktiknära 

forskning stimuleras eftersom de som arbetar i skolan ger uttryck för uppfattningen att 

forskning som är relevant för den egna verksamheten saknas. Svensson mfl (2007) menar att 

den frågande forskaren ger verksamheten en ökad idehöjd och att ett interaktivt 

forskningsarbete där deltagarna involveras i analysarbetet öppnar för en balans mellan närhet 

och kritisk distans. För att utveckla den kompetenta människan menar Tankesmedjan (2009) 

att det är nödvändigt att skapa både fysiska och mentala mötesplatser såväl inom som utanför 

skolans värld och Piltz (2007) belyser att konceptet att blicka bakåt i tiden och lyssna efter 

”hur folk tänkte förr, när de tänkte skarpt” (Piltz, 2007, s7) ingalunda är nytt eller unikt. 

 

En av föreliggande studies deltagande politiker uttryckte: Om jag ska kunna påverka min 

verksamhet måste jag veta vilka byggstenar den är byggd med oavsett bra eller mindre bra, 

och utifrån detta samt föregående föreslår jag en kartläggning av specialpedagogiska insatser 

utifrån matrisen (bilaga A) och/eller en sammanställning av specialpedagogisk kompetens 

utifrån uppdaterade CV inför den nu aktuella lärarlegitimationen, som uppföljning till studien. 

 

Personligen skulle jag vilja undersöka hur mycket dold specialpedagogisk kompetens det 

finns i verksamheten, det vill säga göra en inventering av föreliggande studies kommuns 

specialpedagogiska resurser totalt sett. Denna nya undersökning skulle sedan kunna användas 

till att bygga upp ett öppet/tydligt specialpedagogiskt nätverk där kompetenser synliggörs och 

på så sätt skulle kunna komma föreliggande studies kommuns verksamhet till del även 

sektors- och förvaltningsövergripande för att fånga upp barn/ungdomar tidigt i proaktivt syfte. 
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Bilaga A – ”Matrisen” 

 

Specialpedagogens arbete i kommunen – var, med vad och varför? 
För att synliggöra specialpedagogens kompetens har jag valt att använda en matris som 

bygger på en kombination av olika nivåer, utifrån målen i utbildningsplanen (Högskolan 

Kristianstad 2009), samt arbetsuppgifternas karaktär. Nivåerna nämns både direkt: ”visa 

förmågan att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.” och kan uttolkas indirekt ur bland 

annat följande exempel: ”medverka i förebyggande arbete”, ”kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare..-..kollegor, föräldrar och andra berörda”, ”leda utvecklingen av det pedagogiska 

arbetet” och ”samverkan med andra yrkesgrupper”. 

 

Gällande arbetsuppgifternas olika karaktär menar pedagogikprofessorn Jerry Rosenqvist att 

specialpedagogens arbete vilar ”på tre ben” – undervisning, utveckling och utredning – vilka 

även framträder i både utbildningsplanens examensmål och i dess krav på förkunskaper. 

 

Då matrisen är central i min undersökning är det viktigt att den betraktas ur ett gemensamt 

perspektiv. Jag har därför valt att, för detta ändamål, definiera begreppen undervisning, 

utveckling och utredning med egna ord, även om jag är medveten om att andra inte delar just 

min uppfattning av vad begreppen står för. Med begreppet: 

 
- undervisning menas lektioner, föreläsningar och föredrag samt allt till denna relaterat för- 

och efterarbete inklusive produktion av såväl läromedel som presentationer. 

- utveckling menas egen och/eller ta del av andras forskning, rådgivning och stöd, delta i 

och/eller ge handledning. 

- utredning menas formella/informella uppdrag som till exempel: delta i/leda möte som 

sakkunnig, skapa beslutsunderlag gällande miljö/kontext, samordningsfunktion gällande 

elevvård / EVK / särskilt stöd etc. 

 

Ange din tjänstgöringsgrad i rutan       och uppskatta sedan hur stor del av din tjänst som 

specialpedagog du i genomsnitt använder till de olika arbetsuppgifterna i matrisen. Du jobbar 

till exempel 100% och skall fördela dessa, enligt din bild av ditt arbete, med en adekvat siffra 

i varje ruta. När du summerar siffrorna i rutorna skall summan således bli den 

tjänstgöringsgrad du angett. Skriv in dina svar direkt i detta Worddokument, spara och bifoga 

sedan dokumentet i ditt svarsmail. 

 

Karaktär / 

nivå 
Undervisning Utveckling Utredning 

Individ 

(enskild 

person) 
   

Grupp 

(elever, 

kollegor och 

arbetslag) 

   

Organisation 

(struktur, 

ledning och 

förvaltning) 

   

2009-12-07 / Mats Kempe 
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Bilaga B – ”Missivbrev” 

 

 

 

Hej 

 

Jag heter Mats Kempe och arbetar som stödlärare i matematik, samtidigt som jag läser till 

specialpedagog vid högskolan i Kristianstad. 

 

VT-2010 är min sista termin på utbildningen och syftet med mitt examensarbete är att kunna 

förstå och klargöra hur den specialpedagogiska verksamheten i kommunen är organiserad. 

 

I min undersökning vill jag ta reda på var kommunens specialpedagoger (SP) är anställda och 

vad de arbetar med. Med hjälp av en matris kommer jag att kartlägga SP´s arbetsuppgifter 

utifrån begreppen undervisning, utveckling och utredning på respektive individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Denna kartläggning ämnar jag kombinera med ett antal intervjuer med 

rektorer, skolpolitiker samt tjänstemän på förvaltningsnivå för att på så sätt kunna skapa mig 

en bild av ”SP´s arbete i kommunen – var, med vad och varför? för att därigenom nå syftet. 

 

Matrisen, med anvisningar om ifyllandet, kommer att bifogas som ett Worddokument vilket 

kan hanteras elektronisk via email och intervjuerna beräknas ta högst en timmes tid i anspråk. 

 

Din medverkan är naturligtvis frivillig, men viktig, och du kan när som helst avbryta ett 

eventuellt deltagande utan att motivera varför. Dina svar kommer att behandlas anonymt och 

du får möjlighet att läsa det jag antecknat, angående dina svar, för att eventuellt ändra, stryka 

eller lägga till något. Insamlade data kommer endast att användas i mitt examensarbete. 

 

 

 

Med en förhoppning om Ditt deltagande. 

Hälsningar Mats Kempe 
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Bilaga C – ”Intervjuguide” 

 

 

 

Intervjuguide 
 

 

 

 

Finns det någon specialpedagog på din formella/informella nätverkskarta? Beskriv relationen. 

 

 

Specialpedagogen - kompetens, förväntningar, status/mandat 

 

Tänk dig att staten betalar för behovet av specialpedagogisk kompetens i verksamheten med 

extrapengar. Hur skulle du då vilja fördela (använd matrisen) resurserna? Beskriv varför! 

 

Beskriv med hjälp av matrisen din bild och dina förväntningar på en specialpedagog (SP) 

respektive en speciallärare (SL)! Det vill säga något förenklat, i vilka av matrisens rutor 

placerar du SP och/eller SL och varför? 

 

Finns det någon befattningsbeskrivning för specialpedagoger? Hur ser du på detta? 

 

 

Övergripande organisationsfrågor 

 

Finns det grupper som arbetar med kommunövergripande pedagogisk utveckling? Beskriv! 

 

Hur samordnas de specialpedagogiska insatserna i kommunens verksamhet? Finns det någon 

"röd tråd" från förskola, grundskola till gymnasieskola 

 

Ser du något behov av / någon vinst med en sammanställning över / kartläggning av 

kommunens specialpedagogiska insatser? Kan du utveckla hur du tänker kring detta! 

 

 

2009-12-07 / Mats Kempe 
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Bilaga D – ”Funderingar kring specialpedagogens yrkesroll” 

 

 

 

 
Figur D.1   Funderingar kring specialpedagogens yrkesroll (egen skiss) 

 

Figur D.1 föreställer en blivande specialpedagog (SP) som sitter på en molnkant med sina 

funderingar kring den framtida yrkesrollen och vilka arbetsuppgifter denna yrkesroll kommer 

att föra med sig. Begrepp och uttryck inne i molnet exemplifierar utbildningsprocessen. 

 

Vidare kommer SP i figur D.1 så småningom att landa i verkligheten via den spiral/tratt, 

enligt en idé inspirerad av Rossman & Rallis (2003), där arbetsuppgifterna utkristalliseras och 

vidare kan beskrivas i en matris (se bilaga A) där undervisning, utveckling och utredning kan 

kombineras med individ-, grupp- och organisationsnivå. 

 

Var i verksamheten SP landar och vilka arbetsuppgifter detta kommer att föra med sig beror 

på vilken syn politiker, tjänstemän och rektorer har på specialpedagogisk kompetens samt på 

specialpedagogiska insatser, vilket illustreras av kuben ”POLITIK – FÖRVALTNING” till 

vänster i figur D.1 där matrisen (bilaga A) utgör själva golvet i ”SKOLA”. 



 

 

 

73 

Bilaga E – ”Det specialpedagogiska rummet” – 3D analysverktyg för specialpedagogiska insatser 

 

 

 

 
Figur E.1   Det specialpedagogiska rummet (egen skiss) 

 

Figur E.1 beskriver hur de tre dimensionerna STÖD-SPETS, LÅNG-KORT och 

IMPLEMENTERINGSDJUP (KASAM-axeln) har kombinerats för att tillsammans skapa ett 

3D analysverktyg gällande specialpedagogiska insatser, där Ramfaktorteorin begränsar 

STÖD-SPETS- och LÅNG-KORT-axlarna medan KASAM och Foucaults maktperspektiv, 

upplevelsen av makten över tiden, kommer att styra IMPLEMENTERINGSDJUPET. 

 

Det specialpedagogiska rummet kan användas enligt följande steg för att synliggöra var 

insatsen/insatserna ungefär kan placeras in: 

 
Uppskatta var på axeln STÖD-SPETS som insatsen/insatserna kan placeras utifrån till exempel 

nyckelorden proaktivt och/eller reaktivt. 

 
Uppskatta var på axeln LÅNG-KORT som insatsen/insatserna kan placeras in utifrån till exempel 

resultat, effekt och/eller hållbarhet. 

 
Fundera/reflektera över tidsrymden, möjligheten att fullfölja samt egna och andras upplevelser kring 

processen. Markera sedan på KASAM-axeln. 

 

Jag vill betona att modellen i första hand är att betrakta som ett tankeredskap för att 

synliggöra de insatser som görs/är gjorda, för att därmed underlätta analysförfarandet. 
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Bilaga F – ”Studiens röda tråd” – Metodtriangulering – kommunal arena 

 

 

 

Studien handlar om vilken syn politiker, förvaltningstjänstemän och rektorer (man) har på 

specialpedagogiska insatser och vilka konsekvenser denna syn för med sig gällande 

specialpedagogens arbetsuppgifter och specialpedagogens yrkesroll, vilket borde visa sig i 

Fokus för specialpedagogisk verksamhet (figur 1.1). Fokus man har leder rimligen till en 

strategi som visar sig i hur verksamheten är organiserad. Alltså är det högst relevant att söka 

efter var specialpedagogisk kompetens i form av specialpedagoger (SP) och speciallärare (SL) 

finns i organisationen. Denna organisation borde rimligtvis också ge utrymme för det som 

uttrycks i min problemformulering (se även figur 1.2): 

 
Vad vill man få ut konkret i verksamheten av ”specialpedagogiska insatser”? 

 

Matrisen (bilaga A) bygger på min hypotes (här förenklad – se vidare avsnitt 4.4) att SP 

fungerar som SL och visar i praktiken/synliggör konkret vad SP arbetar med, det vill säga om 

SP är som att erbjuda en tjänst ingen frågat efter i förhållande till SL, vilket kommer att 

avgöra SP´s yrkesroll som framtidsfråga. 

 

Min tanke med att först engagera mig på, det som May (2001) benämner, en social scen 

genom metodtriangulering (figur F.1) var att detta skulle ge mina intervjuer en djupare botten 

och därmed öka mina möjligheter att fånga upp den syn politiker, förvaltningstjänstemän och 

rektorer har på specialpedagogiska insatser, för att på så sätt söka förståelsen för varför SP 

arbetar med det de gör. 

 

 
Figur F.1   Metodtriangulering – kommunal arena (egen skiss) 

 

I figur F.1 representerar den ”Politiska arenan” politiker på kommunstyrelse- och nämndsnivå 

(formuleringsarena, figur 4.2) med funktion som beställare och möjliggörare. Den politiska 

arenan triangulerades genom att jag besökte ett av skolnämndens sammanträden i undersökt 

kommun som observatör och genom dokumentforskning som innebar att jag letade upp och 

läste ett skoldokument (Johansson, 2007) som gällde en annan kommunal arena, skrivet av en 

lokal skolpolitiker med bakgrund som skolminister vilket borde ge ett vidare perspektiv. 
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Bilaga F – ”Studiens röda tråd” – Metodtriangulering – kommunal arena (fortsättning) 

 

 

 

”Skolledarvärlden” i figur F.1 representerar rektorer och förvaltningstjänstemän, det vill säga 

både förvaltningsnivå och skolledningsnivå (blandad arena, figur 4.2), med funktion som 

verkställande. Skolledarvärlden triangulerades genom en fältstudie (Isgren & Kempe, 2009) 

och genom dokumentforskning där figur F.2 ger uttryck för Skolledarvärldens inställning till 

specialpedagogik, då även förvaltningsledningen ingår i skolledningsgruppen. 

 

 
Figur F.2   Prioritering Lärarlyftet (internt dokument) 

 

”Yrkesroll SP” i figur F.1 representerar specialpedagogen på lärarnivå (realiseringsarena, 

figur 4.2), med funktion att bidra med ett hållbart helikopterperspektiv (se begrepp 2.1). 

Yrkesroll SP triangulerades genom dokumentforskning/litteraturstudier (se avsnitt 2.5) och 

genom egen VFU (verksamhetsförlagd undervisning) hösten 2008 till och med våren 2009. 

 

 

Min avsikt med figur F.1 är även att peka på studiens kärna ”EXA”, som representerar 

problemformuleringen, i sitt sammanhang på den kommunala arena som fallstudien omfattar 

utifrån ett vidare perspektiv. Med detta vill jag visa min pusselbit inplacerad i en större helhet 

(Stukat, 2005). 

 

 

 


