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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar olika maktaspekter som påverkar specialpedagogens arbete i att få 

skolan mer inkluderande. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra 

specialpedagoger, varav tre är kvinnor, i ett försök att skildra kvinnostämplingen i yrket 

(Woolhouse, 2014:138, Göransson et al. 2015:17 samt Cole 2005:289).  

Undersökningens övergripande syfte är att problematisera specialpedagogens roll utifrån 

ett genusperspektiv. Syftet är att belysa olika maktrelationer och problematisera vilken 

betydelse specialpedagogens syn på sin yrkesroll har i hens arbete med lärare, elever och 

skolledning i arbetet med inkludering. 

Mina frågeställningar är följande:  

 Hur tolkas och omförhandlas begreppet inkludering i skolan? Vilka utmaningar 

möter specialpedagogen för att arbeta med inkludering? Hur översätts det i praktik 

i specialpedagogens arbete?  

 Vilka erfarenheter ligger i genuspraktiker inom organisationen skola och vilka 

förväntningar ligger det i yrkesrollen som specialpedagog? Hur upprätthålls dessa 

praktiker och vilka möjligheter finns att förändra dem?  

Analysen har utformats utifrån teman som belyser genus och intersektionalitet i 

specialpedagogens arbete med inkludering. I resultatet framkommer det att 

specialpedagogen behöver ha ett nära samarbete med ledning och lärare för att lyckas 

med inkludering i skolan. Specialpedagogerna upplever många gånger att de saknar 

legitimitet på skolan i arbetet med inkludering. De kvinnliga specialpedagogerna anpassar 

sig till organisationen för att passa in i en viss roll, vilket försvårar specialpedagogernas 

arbete med inkludering, medan den manliga specialpedagogen upplever en större frihet i 

sitt handlande i detta arbete.  

Studiens slutsats är att genuspraktiker inom skolan behöver synliggöras för att på det 

sättet kunna arbeta mer effektivt med att få en skola som blir tillgänglig för alla elever.  

Nyckelord: Inkludering, organisationskultur, organisationsstruktur, genuspraktiker, 

intersektionalitet. 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ...................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar.......................................................................................................... 2 

Tidigare forskning ....................................................................................................................... 3 

Specialpedagogens yrkesroll ................................................................................................. 3 

Specialpedagogens inflytande i skolans arbete med inkludering .......................................... 5 

Genus påverkan på specialpedagogsrollen ............................................................................ 5 

Teoretiska utgångspunkter......................................................................................................... 8 

Genus kontra kön ...................................................................................................................... 8 

Intersektionalitet .................................................................................................................... 9 

Genus påverkan på organisationsstruktur ............................................................................ 11 

Normalitet ............................................................................................................................... 13 

Bakgrund till den specialpedagogiska verksamheten ............................................................ 16 

Specialpedagogiska perspektiv ............................................................................................... 16 

Kategorisering av elever ...................................................................................................... 17 

Inkludering .......................................................................................................................... 18 

Metod och empiri ...................................................................................................................... 20 

Urval ........................................................................................................................................ 20 

Datainsamlingsmetod .............................................................................................................. 21 

Systematisering och analys av data ......................................................................................... 21 

Etiska överväganden ............................................................................................................... 22 

Analys ......................................................................................................................................... 24 

Specialpedagogens vardagspraktik ......................................................................................... 24 

Arbetet med elever .............................................................................................................. 25 

Arbetet med lärarna ............................................................................................................. 26 

Otydligheten i rollen ............................................................................................................... 29 

Att först vara lärare och sedan bli specialpedagog .............................................................. 31 

Skolans organisation ............................................................................................................... 32 

Specialpedagogens bakgrund .............................................................................................. 32 

Specialpedagogens arbete med ledningen ........................................................................... 34 

Resursfördelning ................................................................................................................. 35 

Diskussion .................................................................................................................................. 37 

Specialpedagogernas arbete med inkludering ......................................................................... 38 

Specialpedagogens arbete med att skapa inkludering utifrån ett norm/avvikelseperspektiv

 ............................................................................................................................................. 38 



 

 

 

Arbetet med lärarna och specialpedagogens brist på legitimitet ......................................... 39 

Specialpedagogernas arbete med ledningen ........................................................................ 41 

Resursfördelning ................................................................................................................. 42 

Genuspraktiker i skolan som organisation .............................................................................. 42 

Genusanalys på specialpedagogens arbete med elever ....................................................... 43 

Genusanalys kring arbetet med att få lärare att verka för inkludering ................................ 43 

Otydligheten i rollen utifrån ett maktperspektiv ................................................................. 44 

Intersektionell analys på specialpedagogens bakgrund ....................................................... 45 

Avslutande reflektion ................................................................................................................ 46 

Förslag till vidare forskning ................................................................................................ 48 

Referenser .................................................................................................................................. 49 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................... 52 

 

  



 

1 

 

Inledning 

En del av specialpedagogens arbetsuppgifter är att främja inkludering, vilket innebär att 

skolan anpassas till att varje elev ska få känna sig meningsfull, delaktig och få känna 

gemenskap i skolan (SFS, 2007:638, Persson, 2008:62). Ett arbete som många gånger blir 

paradoxalt eftersom det rådande skolsystem kategoriserar elever och ser skolproblem 

utifrån en individnivå, där eleven ska anpassas till skolan, vilket i sin tur motverkar 

specialpedagogens uppdrag (Nilholm, 2007:90 samt Persson, 2008:62). I denna studie 

problematiserar jag hur olika maktaspekter som rör genus samvarierar i skolan som 

institution samt vilka normer och värderingar som påverkar specialpedagogens arbete att 

få skolan mer inkluderande. Utifrån ett intersektionellt perspektiv, som innebär att olika 

maktaspekter så som genus, klass, sexualitet och etnicitet samvarierar, lyfts olika 

processer som kan kopplas till specialpedagogens arbete (de los Reyes & Mulinari, 

2005:7f). Studien bygger på intervjuer med specialpedagoger om deras personliga 

erfarenheter och utgår ifrån hur de påverkas av skolans organisation i sitt arbete med 

elever, lärare och ledning. 

Jag har valt forskningsämnet utifrån att specialpedagogsyrket har blivit ett 

kvinnostämplat yrket (Woolhouse, 2014:138, Göransson et al. 2015:17 samt Cole 

2005:289). Genus är inte isolerat från andra sociala relationer utan förstås i hur 

maktutövningar samvarierar. Jag belyser detta genom specialpedagogernas beskrivningar 

av sina erfarenheter i olika genuspraktiker, t ex skolans organisationsstruktur och 

arbetsplatskultur. Studien strävar därför efter ett intersektionellt perspektiv på 

maktordningar, att yrket utövas genom förväntningar och förhandlingar kring sociala 

representationer, som exempelvis genus, ålder, etnicitet eller klass. Jag kommer belysa 

hur över- och underordningar på arbetsplatsen påverkar specialpedagogens arbete i dessa 

skärningspunkter. Vidare kommer jag problematisera hur skolan som organisation formar 

specialpedagogen. Anpassar sig specialpedagogen för att passa in i en viss roll eller kan 

de gå utanför den rollen för att bättre försöka uppnå tillgänglighet för alla elever i skolan? 

För att kunna utforska hur detta sker i en pågående yrkesvardag är specialpedagogernas 

egna erfarenheter centrala. Sammantaget belyser studien vilka förväntningar som finns 

på yrkesrollen och om det finns anledning att dessa genuspraktiker fortsätter att existera, 

vad inkludering innebär för specialpedagogerna och hur inkludering omförhandlas i 

specialpedagogens vardag. Slutligen diskuterar jag också vilken betydelse 
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specialpedagogens syn på sin yrkesroll har i hens arbete med lärare, elever och 

skolledning för att skolan ska bli mer inkluderande.   

 

Syfte och frågeställningar  

Undersökningens övergripande syfte är att problematisera specialpedagogens yrkesroll 

och att förstå hur inkludering görs ur ett genusperspektiv. Syftet är att belysa olika 

maktrelationer och problematisera vilken betydelse specialpedagogens syn på sin 

yrkesroll har i hens arbete med lärare, elever och skolledning i arbetet med inkludering. 

Jag vill förstå specialpedagogernas personliga erfarenheter i sin profession och 

problematisera var professionen befinner sig i olika processer utifrån genus samt andra 

maktutövningar som specialpedagogen möter. Exempelvis hur hen blir behandlad 

kollegialt och vilken betydelse organisation och kultur har på rollen. 

Mina övergripande frågeställningar är följande: 

 Hur tolkas och omförhandlas begreppet inkludering i skolan? Vilka utmaningar 

möter specialpedagogen för att arbeta med inkludering? Hur översätts det i praktik 

i specialpedagogens arbete?  

 Vilka erfarenheter ligger i genuspraktiker inom organisationen skola och vilka 

förväntningar ligger det i yrkesrollen som specialpedagog? Hur upprätthålls dessa 

praktiker och vilka möjligheter finns att förändra dem? 

 

Nästa kapitel tar upp tidigare forskning. Forskningsöversikten baseras på studier som 

tidigare har gjorts med olika utgångspunkter på specialpedagoger som yrkesgrupp. 
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Tidigare forskning  

Forskningsläget vittnar om att det finns flera studier som beskriver specialpedagogens 

arbete och urvalet här bedömer jag som särskilt relevant för min undersökning. Jag har 

dock inte funnit någon svensk undersökning som har skildrat specialpedagogens roll 

och/eller arbete utifrån ett genusperspektiv. Däremot har jag funnit internationella artiklar 

som har belyst detta. Två av dessa verk finns beskrivna i slutet av det aktuella kapitlet.  

Specialpedagogens yrkesroll 

Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlaugur Magnusson och Claes 

Nilholm, inom fältet specialpedagogik och pedagogik, kom 2015 ut med rapporten 

Speciella yrken?. Rapporten belyser vilken betydelse speciallärares och 

specialpedagogers utbildning har på deras yrkesroll, hur verksamma 

specialpedagoger/speciallärare beskriver sina arbetsuppgifter samt vilken legitimitet 

yrkesrollerna har ute i skolan i arbetet med att identifiera och arbeta med skolproblem 

(Göransson et al., 2015:15). Studien visar på att specialpedagoger har en relationell syn 

på problematik inom skolan, som innebär att skolmiljön ska anpassas efter individens 

behov (Göransson et al., 2015:18). En mer ingående beskrivning över vad en relationell 

syn innebär lyfts i undersökningens bakgrund under olika specialpedagogiska perspektiv.  

I Speciella yrken? (2015:24) beskriver specialpedagoger att de arbetar med handledning 

åt lärarlag, samverkan med ledning, vårdnadshavare, elevhälsa och externa aktörer. De 

ägnar även stor del åt dokumentation, utredning och åtgärdsprogram samt individuell 

undervisning med elever (Göransson et al., 2015:24). Sett till de nämnda 

arbetsuppgifterna myntar författarna termen den ”undervisande mångsysslaren” om 

specialpedagogernas yrkesroll, vilket även återspeglas av specialpedagogerna i min 

undersökning (Göransson et al., 2015:28). 

I rapporten framkommer det att specialpedagogerna har svårigheter i att hävda sin 

relationella syn i det dagliga arbetet med skolproblem, då arbetet i stora delar sker på 

individnivå (Göransson et al., 2015:30). Gunilla Lindqvist (2013:124), har i sin 

doktorsavhandling från 2013 beskrivit att specialpedagogens uppdrag på en skola inte 

alltid är förenligt med vad lärarna anser att en specialpedagog ska göra. Det framkom att 

flertalet av lärarna förespråkade segregerande alternativ för elever i behov av särskilt stöd 

och de ansåg att specialpedagogens främsta uppgift var att lyfta ut elever i behov av 

särskilt stöd ur klassrummet och undervisa dem individuellt (Lindqvist 2013:126). 
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Liksom i Speciella yrken? är specialpedagogens brist på legitimitet i skolan att förändra 

skolans syn på skolproblem, från att se eleven som bärande av skolproblemet till att 

skolan ska ses som bärande av skolproblemet för att elever inte lyckas, delvis grundat i 

att yrkeskategorin specialpedagoger inte finns med i vare sig skollag eller förordningar 

(Göransson et al., 2015:36). Även i min undersökning har specialpedagogerna svårigheter 

med att förändra skolan till att bli mer inkluderande för eleverna, vilket jag återkommer 

till. Vad som försvårar specialpedagogens arbete med att implementera en relationell syn 

på skolproblem är att yrkesrollen har tillkommit som en utbildningspolitisk intention och 

inte för att skolan eller allmänheten har efterfrågat en ny yrkeskategori (Göransson et al., 

2015:36).  Lindqvist (2013:25) betonar dessutom att specialpedagogerna ansåg att 

lärarnas bristande kunskap i att bemöta elever i behov av särskilt stöd bidrog till elevernas 

skolproblem, vilket även framkommer i min undersökning när specialpedagogerna 

beskriver sitt arbete med lärarna.           

Desireé von Ahlefeldt Nisser (2014:6), som också hon har forskat inom det 

specialpedagogiska fältet, anser i artikeln ”Specialpedagogers och speciallärares olika 

roller och uppdrag” att specialpedagogens yrkesroll skapas i det sammanhang som hen 

ingår i, där specialpedagogens utbildningsbakgrund samt styrdokument har stor påverkan. 

Precis som Göransson et al. (2015:13) visar von Ahlefeldt Nissers artikel på att skolans 

styrdokument inte preciserar vad specialpedagogen ska ha för uppdrag eller roll på en 

skola (von Ahlefeldt Nisser, 2014:13). Istället visar artikeln på att skolans styrdokument 

har stor påverkan i hur specialpedagogers uppdrag uppfattas av andra yrkesgrupper men 

även av dem själva i skolans verksamhet. Specialpedagogers egna erfarenheter av sin 

yrkesroll och hur de möts av andra aktörer inom skolan belyses även längre fram i 

undersökningens analysdel. Roller skapas i kontexter av sammanhang och 

omständigheter men även av livserfarenheter och värderingar, vilket påverkar vilka 

förväntningar och vilket bemötande som ges i själva mötet i olika sammanhang (von 

Ahlefeldt Nisser, 2014:13). Rektorerna har en stor inverkan på hur rollen utformas och 

vilka arbetsuppgifter en specialpedagog har på en viss skola (von Ahlefeldt Nisser, 

2014:8). Specialpedagogerna i studien anser att det förebyggande arbetet är en viktig del 

av uppdraget. Det framkommer även att det finns olika förståelse i hur specialpedagogens 

uppdrag ska utformas, vilket innebär att det finns ett behov av att problematisera och 

diskutera specialpedagogens roll, anställningsform och uppdrag kontinuerligt (von 
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Ahlefeldt Nisser, 2014:22). Behovet av att problematisera specialpedagogens uppdrag 

behandlas även i min studie, vilket även det mer ingående beskrivs under analysdelen. 

Specialpedagogens inflytande i skolans arbete med inkludering 

En forskare inom pedagogik, Barbara Cole (2005:289) har i artikeln ”Mission 

impossible?” belyst specialpedagogyrket som ett kvinnoyrke. Artikeln beskriver att 

specialpedagoger har ansvaret för att skolan ska bli mer inkluderande men att de har en 

ganska liten ledningsfunktion och har ofta ingen kontroll över den ekonomiska 

resursfördelningen (Cole, 2005:288 f.). Hon menar att specialpedagoger behöver få mer 

befogenheter genom att bli en del av skolledningen för att lyckas i sitt arbete med 

inkludering på skolan. Om rollen skulle utformas på ett sådant sätt skulle 

specialpedagogen få en mer kraftfull position på skolan i arbetet med att inkludera elever 

med inlärningssvårigheter (Cole, 2005:288, 297). Även Lindqvist (2013:125) visar på att 

både lärare och specialpedagoger var överens om att specialpedagogerna skulle behöva 

få ett större inflytande kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd på skolorna. 

Enligt Cole (2005:288 f.) har specialpedagogen i dagsläget inte någon hög status i skolan 

och att hen i princip är maktlös i det engelska och waleiska skolsystemet. Skolkulturen, 

skolans ethos och rektorernas värderingar påverkar specialpedagogens position i arbetet 

med skolans inkludering vilket bidrar till att specialpedagogens uppdrag i arbetet kring 

inkludering i princip blir ett omöjligt uppdrag om skolan har en annan uppfattning om 

hur skolan ska utformas (Cole, 2005:288 f., 304).  Rollen måste bli tydligare både för att 

höja statusen och professionen. Specialpedagogerna behöver få mer inflytande i skolan 

för att skolan ska kunna nå en bättre inkludering. Artikeln visar på att specialpedagoger 

behöver ingå i skolledningen och därigenom få mer makt att bestämma över resurser för 

att arbetet med inkludering ska lyckas på så vis skulle specialpedagogens uppdrag kunna 

bli genomförbart (Cole, 2005:304 f.).  

Genus påverkan på specialpedagogsrollen 

Clare Woolhouse (2014), forskare inom fältet pedagogik, undersöker i artikeln ”Teachers 

preforming gender and belonging” på vilket sätt konstruktion av genus påverkar 

specialpedagogen. Woolhouse har studerat hur specialpedagoger i England och Wales 

uppfattar sin egen identitet utifrån maktrelationerna mellan man/kvinna och 

manligt/kvinnligt. Artikeln identifierar hur specialpedagoger kopplar genus i sin yrkesroll 
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och vilken påverkan det har på en inkluderande undervisning (Woolhouse, 2014:136). 

Hon menar att specialpedagoger konstruerar sin verklighet genom hur de ser på sig själva 

och vad de gör. Kön och ålder har en stor påverkan, likaså olika maktaspekter i den 

professionella identiteten som specialpedagog (Woolhouse, 2014:135). Artikeln befäster 

kvinnostämplingen av yrket, att kvinnliga lärare i högre utsträckning än män arbetar som 

specialpedagoger (Woolhouse, 2014:132). När specialpedagogerna beskrev vilka 

egenskaper som de ansåg som viktiga i sitt arbete framträdde egenskaper som vårdande, 

moderliga och kämpanden för elever i behov av stöd som viktiga i specialpedagogens 

identitetsskapande. De egenskaper som framträdde kan bero på det höga antalet kvinnliga 

specialpedagoger som deltog i studien, vilket enligt mig eventuellt hade blivit annorlunda 

om fler män hade deltagit i studien. Men hennes utgångspunkt har varit att spegla 

kvinnostämplen på yrket och därför har hon gjort detta urval (Woolhouse, 2014:138). 

Hon motsätter stereotypiska förväntningar på vad som är manligt respektive kvinnligt när 

hon sammanfattar egenskaper som de kvinnliga specialpedagogerna beskriver som en 

vårdande-krigare/kämpare, där kvinnor i större utsträckning tillskrivs som omvårdande 

och män mer ses som kämpare/krigare (Woolhouse, 2014:138). Jag håller dock inte med 

Woolhouse i detta resonemang, eftersom alla omsorgspraktiker innefattar en kamparena 

på grund av att kvinnors omsorger alltid är undervärderade, där män är experter på vad 

som borde göras och kvinnorna är praktikerna.  

Artikeln visar vidare på att kvinnor över trettio i större utsträckning ser sig själva som 

vårdande och de uppfattas i skolan ha mindre förmåga att disciplinera barn eller att ta på 

sig en ledande roll. Att specialpedagoger ofta saknar en ledningsförmåga lyfter även Cole 

(2005:288 f.) fram i sin artikel. Däremot menar Woolhouse att manliga lärare uppmuntras 

att ta på sig mer disciplinära roller och undviker därigenom att visa vårdande sidor av sig 

själva (Woolhouse, 2014:142). Detta är något som inte framkommer i min studie, utan 

där lyfter samtliga specialpedagoger vårdande egenskaper som viktiga i sitt arbete med 

elever. Woolhouse (2014:142) menar att konceptualisering av specialpedagogsrollen som 

moderlig avskräcker yngre kvinnor och främst yngre män från att välja 

specialpedagogsyrket tidigt i sin karriär, vilket leder till att unga skickliga lärare inte söker 

sig till den specialpedagogiska verksamheten. Artikeln visar att detta skapar 

rekryteringsproblem, vilket i sin tur resulterar i att specialpedagogerna blir en homogen 

grupp. En professionell yrkeskategori bör inte vara beroende av förväntade könsnormer 

utan den borde byggas på hur individer utnyttjar sin erfarenhet, kunskap och personliga 

egenskap för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt (Woolhouse, 2014:143). Resultatet i 
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artikeln visar på att specialpedagogsrollen är överrepresenterad av en homogen grupp av 

vårdande, moderliga kvinnliga kämpare för elever i behov av särskilt stöd. För att uppnå 

en bättre inkludering på skolan behöver specialpedagogsrollen omformas så att flera 

utbildar sig till specialpedagog oavsett genus, etnicitet och ålder (Woolhouse, 2014:143 

ff.).  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på att specialpedagogens roll behöver 

förtydligas för både specialpedagogen själv men även för andra aktörer inom skolan, för 

att på så vis lyckas med inkludering på skolan. Det framkommer även i den tidigare 

forskningen att majoriteten av alla specialpedagoger är kvinnor (Woolhouse, 2014:138, 

Göransson et al. 2015:17 samt Cole 2005:289). Fler svenska studier som belyser genus 

betydelse i specialpedagogens arbete kring inkludering hade varit önskvärda. Woolhouse 

(2014) har delvis berört de delar som jag också problematiserar och jag har därför delvis 

tagit min utgångspunkt i denna studie, men problematiserat utifrån det svenska 

skolsystemet. Likaså tar jag min utgångspunkt i Coles (2005) studie, att 

specialpedagogens roll behöver omförhandlas för att ges mer inflytande skolan för att 

inkludering ska kunna bli möjlig. 

I nästa kapitel kommer jag att förtydliga olika teoretiska perspektiv som är centrala i min 

undersökning.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet förklarar jag olika infallsvinklar som har betydelse för förståelsen till 

mitt syfte och mina frågeställningar. Kapitlet har även betydelse för studiens analys och 

diskussion. Genus som begrepp förklaras och problematiseras. Kapitlet belyser även 

vilken betydelse genus har på organisationsstrukturer och organisationskultur i allmänhet 

och skolan i synnerhet. Likaså behandlas olika maktaspekter kopplat till kön i ett 

intersektionellt perspektiv. Vidare beskrivs vilken betydelse normer och traditioner har 

på skolan som institution.   

Genus kontra kön 

Eftersom det inte är begreppet i sig som avgör hur genus/kön konstrueras har jag valt att 

använda mig av genus i min framskrivning av analys och diskussion. Olika författare har 

valt en det ena en det andra när de skriver om genus/kön och jag refererar till det begrepp 

som den aktuella författaren har valt i detta kapitel. Under undersökningens analys och 

diskussionsdel har jag valt att använda mig av begreppet genus. Eftersom genus är en 

praktik som sker i sociala samspel, där det biologiska könet bara är en slags social fantasi 

som jag återkommer till nedan.  

Inom fältet för ekonomi, organisation och genus har Anna Wahl, Charlotte Holgersson, 

Pia Höök, samt Sophie Linghag (2011) beskrivit att kön är kulturellt och socialt 

konstruerat oberoende av om man använder sig av begreppet genus eller kön. Judith 

Butler (1999/2007), forskare inom fältet i retorik och genus, skriver att genus innebär den 

kulturella tolkningen av kön, som kan vara olika beroende på vilken kultur som man 

befinner sig i eftersom genus konstrueras. Hon ifrågasätter om genus som begrepp är mer 

påverkningsbart än kön sett ur dess biologiska orubblighet eftersom även genus kan vara 

förutbestämt utan möjlighet att förändra (Butler, 2007:55 f.). Precis som de Beauvoir1 

skrev blir man kvinna men alltid under det kulturella tvånget att bli det (Butler, 2007:58). 

Det är i debatten om hur genus konstrueras som språket kring konstruktionen formar 

begreppets innebörd (Butler, 2007:58). Förutsättningarna för genus bygger på vilken 

diskurs och i vilket socialt sammanhang det formas i. Vad som är genus kan också 

diskuteras. Finns det bara ett feminint genus om det manliga genus ses som rådande? I 

denna utgångspunkt blir männens egenskaper en förklaring till att vara människa medan 

                                                      
1 Simone de Beauvoir (1949/2012) bok Det andra könet har blivit en inspirationskälla i frågor kring kön 

och könskillnader och har haft stor betydelse för den moderna feministiska teoribildningen.  
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kvinnor definieras utifrån kön (Butler, 2007:59). Genus stannar dock inte i vad som kan 

ses som man/kvinna, manligt/kvinnligt eftersom kategorierna är mer än det. Att endast se 

kvinnor som en bestämd enhet åsidosätter de politiska, sociala och kulturella 

skärningspunkter där kvinnan konstrueras beroende på exempelvis, etnicitet, klass och 

sexualitet (Butler, 2007:65). När kön analyseras är det maktperspektivet som är i fokus, 

vilket görs på strukturnivå och inte på individnivå (Wahl et al., 2011:37 ff.). Vi människor 

skapar och konstruerar vad vi upplever som manligt respektive kvinnligt.  

Forskning kring kön försöker belysa sociala relationer kring manligt och kvinnligt, vad 

det innebär att vara man och kvinna i olika samhällen och vilken påverkan kulturen har i 

respektive samhälle. Genushandlingen i sig konstruerar genus, utan dessa handlingar hade 

inte genus funnits. Konstruktionen får oss att tro att genus är något viktigt och av naturen 

skapad. Eftersom genushandlingar bygger på upprepningar blir de socialt etablerade 

(Butler, 2007:219). Genusnormer behöver utifrån det upplösas för att inte bli 

återupprepade (Butler, 2007:231).  

Vad det finns för könsskillnader och vilka maktförhållanden som finns är nära förknippat 

med andra system som påverkar dessa system och förhållanden i föreställningen kring 

kön och hur de samvarierar med exempelvis klass, etnicitet, ålder och sexualitet (Walh et 

al., 2011:35).  Butler (2007:66) anser dock inte att kategorin kvinna blir mer fullständig 

om man ser till sexuell läggning, etnicitet, ålder och klass. Genus bör alltid ses som något 

komplext eftersom beskrivning av vad det egentligen är aldrig kan beskrivas i den rådande 

tidsandan (Butler, 2007:67). Hur olika föreställningar kring kön samvarierar med andra 

maktordningar behandlas mer ingående i nästa avsnitt. 

Intersektionalitet 

Forskarna inom fältet ekonomisk historia och sociologi Paulina de los Reyes och Diana 

Mulinaris belyser att klass, kön och etnicitet är centrala delar i maktens utformning (de 

los Reyes & Mulinari, 2005:7). De anser att genus inte är tillräckligt i förklaringen till 

ojämlikheter. Därför använder de istället begreppet intersektionalitet för att vidga 

begreppet till att även innefatta klass, etnicitet och nationella gränser (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:7). För att kunna belysa hur intersektioner uppkommer behöver man 

belysa vem som bestämmer och vem som upprätthåller ojämlikheter (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:8). Ojämnlikheter och maktordningar skapas dock inte bara i 

intersektioner mellan olika strukturer av makt utan av institutionella regelverk och 
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individernas handlingar är även betydelsefulla i kategoriserandet av klass, kön, etnicitet 

och sexualitet. Däremot kan ett intersektionellt perspektiv synliggöra själva ”görandet” i 

de olika förhållningssätten. Man kan inte belysa ”görandet av kön” utan att ta hänsyn till 

de andra kategorierna i att ”göra” sexualitet, etnicitet och klass (de los Reyes & Mulinari, 

2005:90).  

Wahl et al. (2011:135) belyser ett intersektionellt perspektiv utifrån norm/avvikelse där 

det finns olika föreställningar i organisationers kultur och struktur sett till flera 

dimensioner. Normalitet innefattar inte endast kön utan det kan även kopplas till andra 

maktrelationer så som nationalitet, etnicitet, (hetro)sexualitet och klass. Ett 

intersektionellt perspektiv på organisationskulturer vidgar definitionen av det som är 

främmande i kulturen och som många gånger ses som ”det andra” (Wahl et al., 2011:137). 

Vilket ständigt skapas i den kultur som råder genom dagliga handlingar där kön ses som 

det centralt avvikande men som alltid skapas i förhållande till andra kategorier. Makt kan 

i ett intersektionellt perspektiv ses i flera dimensioner och därav kan könsordningen i en 

organisation bli svårtolkad eftersom andra maktordningar spelar in. Makt verkar således 

på flera sätt i en organisation (Wahl et al., 2011:137 f., 141). Det går inte att förändra 

könsordningen om man inte ser till maktdimensionen menar Wahl et al. (2011:252). Man 

behöver tänka på ett annat sätt och våga bryta normer för att utmana de maktordningar 

som finns i en organisation (Wahl et al., 2011:252). Grunden för maktrelationer ses i 

intersektionen mellan olika strukturer och inte främst i strukturerna i sig (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:91). Precis som Butler (2007:58) refererar de los Reyes & Mulinari 

(2005:111) till de Beauvoirs görandet till kvinna och menar på att intersektionalitet 

formas av staten och statliga institutioner i skapandet av klass, kön, sexualitet och 

etnicitet. T ex frågan hur välfärdsinstitutionerna skapar individens levnadsvillkor och 

vilket syfte staten har i termer av ojämlikhet och maktförhållanden (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:111). Konstruktion av makt finns på olika nivåer i samhället där 

strukturer, aktörer och institutioner sammankopplas vilket står i fokus i intersektionella 

maktanalyser och inte individer eller olika grupper (de los Reyes & Mulinari, 2005:128). 

Inom fältet etnicitet har Sabina Gruber (2008) problematiserat intersektionalitet på skolan 

som institution. Makt har stor betydelse i det vardagliga arbetet i skola, där över- och 

underordning alltid är förbundna i de relationer som skapas i skolan. Även Christer 

Stensmo, inom fältet pedagogik, har beskrivit att skolans organisation innehåller olika 

konfliktpunkter, där en av dessa är skolkulturen (Stensmo, 2008:22). Skolkulturen går 
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oftast inte att ta på och den syns inte och är därför svår att förändra. Den enskilda läraren 

begränsas av den kultur som finns på skolan, där vissa i personalen är så kallade 

kulturbärare som bestämmer vad som går och inte går att göra (Stensmo, 2008:22 f.). 

Kulturbärarna försvårar arbetet i att förändra på organisationsnivå om de inte anser att det 

behövs göra någon förändring, vilket begränsar lärarnas handlingsutrymme (Stensmo, 

2008:23). Maktrelationerna är inte alltid enkla för skolans personal att upptäcka. 

Interaktioner som finns i skolan avspeglar sig i övriga samhällsrelationer. Det saknas 

dock direktiv hur skolan ska arbeta med sociala orättvisor, samhällskonflikter och 

utanförskap, eftersom skolans styrdokument inte berör dessa maktrelationer (Gruber, 

2008:164 f.). Skolan uppnår inte rättvisa genom att samtliga elever ska göra samma sak 

eller att de ska var samma regler som gäller för alla menar Gruber (2008:165), utan det 

handlar istället om att skolan ska se till elevers olika förutsättningar.  

Nedan följer en beskrivning hur genus kan förstås i organisationsstrukturer i allmänhet 

och skolan i synnerhet. 

Genus påverkan på organisationsstruktur 

Sociala strukturer innebär vilka normer som råder och vilka informella regler som finns 

för hur man ska bete sig. I en organisationsstruktur fördelas arbete och samordning för att 

nå mål i organisationen. Organisationsstruktur och sociala strukturer har en nära 

sammankoppling, vilket genusforskning försöker begreppsligöra när struktur studeras 

(Wahl et al., 2011:61). När genus beskrivs på en strukturnivå analyseras vilka möjligheter 

och begränsningar det medför utifrån exempelvis prestationer, beteende, karriär, 

inflytande och möjlighet till befordran beroende på om man är kvinna eller man (Wahl, 

2011:39, 62). Begreppet institutionell praktik beskriver hur gemensamma traditioner, 

regler och tolkningsramar utgör vilka värderingar och idéer som finns inom en institution 

och som även blir rådande i hur man ska bete sig (Gruber, 2008:21). Skolans 

institutionella praktik kan inte förstås som en isolerad inrättning utan samhället utanför 

har en stor inverkan på hur skolanställda agerar (Gruber, 2008:26). Hon beskriver att 

skolan har vissa likheter med andra organisationer men kan inte helt jämföras med andra, 

därför behöver skolan analysera utifrån de villkor som finns inom skolans verksamhet, 

sett till exempelvis skolans tvingande närvaro för eleverna och undervisande uppdrag 

(Gruber, 2008:26). 
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Wahl et al. (2011:66) belyser en dimension av segregering utifrån kön som benämns 

”intern könssegregering”, vilket innebär att kvinnor och män på samma arbetsplats, med 

samma yrke och arbetsgivare kan ha olika arbetsuppgifter. Detta kan bero på att man har 

valt att specialisera sig på olika arbetsuppgifter som leder till att man skiljs åt i sin 

yrkesutövning. I dessa organisationer kan det te sig som att kvinnor och män har samma 

yrkesroll men att de i själva verket är en könssegregerad organisation (Wahl et al., 

2011:66).  

För att belysa genus i organisationer har forskare inom fältet sociologi Joan Acker använt 

sig av fyra sätt/ingångar som skapar könsuppdelningar, vilka är dagliga praktiker, 

interaktioner, symboler, och identitetsarbete. De dagliga praktikerna är sådant som 

människor gör i det dagliga arbetet i en organisation (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:93). 

Könsuppdelningen i praktikerna handlar om hierarkiska relationer mellan kön och 

segregeringar i exempelvis arbetsuppgifter och löner mellan könen. Beslut som fattas av 

chefer och anställda är ofta rutinmässiga och omedvetna om att de skapar uppdelningar 

mellan könen. Den andra ingången i att förstå hur processer i organisationen är kopplat 

till kön är genom symboler, det vill säga bilder som är ideologiska, där maktrelationer 

anses som naturligt (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:94). Den tredje ingången, 

interaktioner, handlar om hur människor i vardagen skapar och uppfattar maktrelationer 

som bidrar till uppdelning mellan könen. I en organisation kan kön vara integrerat i 

positioner, där det finns olika förväntningar på människor beroende på position, även om 

positionen är jämlik mellan man och kvinna (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:95). Dessa 

tre ingångar tros påverka människors förståelse av sig själva och hur de framställer sig 

själva. Den fjärde ingången, identitetsarbete, är knutet till att kunna uppfatta situationen 

och sig själv, t ex hur man ska uppföra sig i en social interaktion med andra människor 

(Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:95). I en organisation med majoriteten kvinnor kan de 

manliga anställda ändå få fördelar eftersom mannen ses ha en överordnad status i 

samhället och på det viset får de inflytande i sin ställning i organisationen (Acker, 1992 i 

Wahl et al., 2011:96). De fyra ingångarna/nivåerna på att belysa könsrelationer är inte 

beroende av varandra och det kan därför uppfattas att könsrelationerna i en organisation 

ibland är motsägelsefulla eftersom det finns flera varianter av relationer (Acker, 1992 i 

Wahl et al., 2011:96). 

Män får fördelar i organisationer på grund av omedvetna processer som inte är 

tydliggjorda vare sig för kvinnor eller män. Det som hindrar kvinnor är det som inte sker 
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i t ex stöd, bekräftelse eller befordran (Wahl et al., 2011:248). Detta kan, som tidigare 

nämnts, inte ses på individnivå utan måste ses på strukturnivå för att belysa människors 

handlingsutrymme. Precis som Butler skriver återskapas strukturer och det är i 

återskapandet mellan aktör och struktur som föreställningar ses naturliga och funktionella 

och därigenom upprätthålls könsordningar (Butler, 2007:231 samt Wahl et al., 2011:248).   

Gruber (2008:27 f.). beskriver individnivån kontra strukturnivån i skolans organisation 

genom att förklara individers handlingar på en mikro- och makronivå vilka påverkar 

varandra. En analys enbart på mikronivå riskerar att se personalens handlande på en 

individnivå vilket leder till att frågor kring skolans sociala praktiker, strukturer och 

relationer inte blir besvarade. Det sociala livet måste förstås i en sammanflätad helhet för 

att skapa en förståelse för vilken komplexitet som skolan är bunden till (Gruber, 2008:27 

f.). Gruber refererar till den feministiska sociologen Dorothy Smiths som använder sig av 

begreppet ”ruling relations” (Smith, 1987 i Gruber, 2008:28). Begreppet är användbart 

när man ska beskriva det komplexa samband som finns i det sociala livets mikro- och 

makronivå. ”Ruling relations” belyser maktrelationer som byråkrati, ekonomi, lagar och 

förordningar som påverkar de vardagliga samspelen (Smith, 1987 i Gruber, 2008:28). 

Enligt Gruber kan skolan ses som en central del för en rad samhälleliga anordningar som 

påverkar och formar det vardagliga livet i skolan (Gruber, 2008:28). Skolans personal bör 

i denna argumentering ses som en del av strukturer så som ekonomi, lagar och byråkratier 

och på så vis är de inte fria i sitt handlande (Gruber, 2008:28).  

Ytterligare en dimension som påverkar skolan som institution är vad som ses som 

normalitet kontra avvikelse, vilket förklaras mer ingående nedan. Utgångspunkten i 

avsnittet ligger i Foucaults teorier på norm/avvikelse sett till den specialpedagogiska 

verksamheten samt ur ett genusperspektiv.  

Normalitet 

I organisationskulturer är normer och värderingar centrala men även tolkningar av olika 

processer och symboler, vilka ofta är osynliga och omedvetna men som styr handlingar 

och tankar i ett förgivettagande. Det finns dominanta kulturer i de flesta organisationer 

som bestämmer hur man ska uppföra sig och hur man ska vara för att inte uppfattas som 

avvikande (Wahl et al., 2011:239). Makt ses symboliskt i organisationer utifrån 

handlingsutrymme, status och resurser (Wahl et al., 2011:250). 
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Inom fältet specialpedagogik har Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry 

Rosenqvist tillsammans författat en forskningsöversikt över det specialpedagogiska 

området (2001). Sociala konstruktioner skapar vad som betecknas som normalitet, vilket 

innebär att vad som är avvikelse har olika innebörder över tid. Foucaults teorier om 

avvikelse och normalitet är användbara begrepp i förståelsen kring specialpedagogiska 

problem (Foucault, 1986 i Emanuelsson et al., 2001:115). Man behöver se till att sociala 

konstruktioner skapas i sammanhang som politik, historia och institutioners påverkan för 

att få en förståelse för människors handlande kring normalitet kontra avvikelse 

(Emanuelsson et al., 2001:115). Vissa professioner i samhället har tolkningsföreträde i 

vad som ska ses normalt kontra onormalt. Det finns en statushierarki i samhället som 

avspeglas på skolan där yrkesföreträdare inom psykologi och medicin har större status 

och påverkan på hur elever ska uppfattas än vad lärarna har (Emanuelsson et al., 

2001:115). Bengt Persson, som även är medförfattare till Emanuelsson et al. (2011) har 

lyft den foucaultianska kritiken mot professionshierarkierna som har makten att tolka vad 

som är normalitet inom sociala institutioner (Persson, 2008:38). Specialpedagogiken som 

verksamhet är sprungen ur en politisk-normativ föreställning eftersom samhället 

formulerar hur människor som är avvikande i systemet ska ha det just för tillfället men 

även framåt i tiden (Persson, 2008:24). de los Reyes och Mulinari (2005:43) hänvisar 

precis som Emanuelsson et al. (2001:115) och Persson (2008:38) till Foucault i 

förklaringen till normalitet-avvikelse men kopplar det till ett genusperspektiv. Foucault 

intresserar sig i hur subjekt konstrueras i det samhälle den befinner sig i utifrån vad som 

är normalitet och avvikelse (de los Reyes & Mulinari, 2005:44). Vad som är normalt 

kontra avvikande kan inte ses i kollektivet kvinnor, eftersom det är en underordnad 

identitet enligt Foucault (1979 i de los Reyes & Mulinari, 2005:43). Däremot kan en 

kvinna ses som avvikande om hon befinner sig i maktposition. När en underordnad inte 

accepterar sin ställning i maktordningen är det först då den blir avvikande (de los Reyes 

& Mulinari, 2005:43 f.).  

Konstruktioner av likheter uppfattas vanligtvis som någonting självklart och naturligt. 

Normen beskrivs oftast inte i direkta ordalag utan det uttalas istället genom att beskriva 

det som det inte är. Det är av vikt att skolan utvecklar en förmåga att se vad som upplevs 

som norm, för att kunna belysa makten och vilken överordning som skapas genom 

normen (Gruber, 2008:170). 
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Jag har under de teoretiska utgångspunkterna för min studie behandlat och 

problematiserat vad genus innebär och vilken betydelse genus har på 

organisationsstrukturer och organisationskulturer. Genus har även belysts i ett 

intersektionellt perspektiv på en generell samhällsnivå. Jag har likaledes kopplat Grubers 

(2008) tolkning på hur ett intersektionellt perspektiv kan belysas på skolan. Med dessa 

teoretiska utgångspunkter behandlar nästa kapitel en bakgrund i specialpedagogrollens 

tillblivelse i det svenska skolsystemet. Inkludering som begrepp kommer att förklaras 

samt vilka betydelser kategoriseringar på elever har på personal som arbetar i skolan. 

Kapitlet inleds med att återge olika specialpedagogiska perspektiv på den 

specialpedagogiska verksamheten i skolan. 
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Bakgrund till den specialpedagogiska verksamheten 

Kapitlet inleds med att återge olika specialpedagogiska perspektiv på den 

specialpedagogiska verksamheten i skolan. Följt av en redogörelse av vilka betydelser 

kategoriseringar på elever har på personal som arbetar i skolan. Detta för att visa på de 

svårigheter som finns i att implementera inkludering i skolan. Kapitlet avslutas med en 

kort redogörelse för specialpedagogrollens tillkomst i det svenska skolsystemet 

tillsammans med en beskrivning av begreppet inkludering.  

Specialpedagogiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras tre perspektiv på hur den specialpedagogiska verksamheten 

utformas i skolan. De tre perspektiven är det kategoriska perspektivet, relationella 

perspektivet och dilemma perspektivet.  

I det kategoriska perspektivet, även kallat det kompensatoriska perspektivet, ses 

urskiljandet och definitionen av de elever som är i behov av särskilt stöd som en möjlighet 

att individanpassa utbildningen, så att de passar dem precis, genom extra resurser 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001:119 samt Nilholm, 2007:14). 

Individen/eleven ses som bärare av problemet och det är den enskilda eleven som behöver 

stöttning och extra resurser för att åtgärda att skolproblem uppstår. Detta perspektiv 

kommer från den medicinsk-psykologiska traditionen där elevers brister beskrivs utifrån 

funktionsnedsättningar och diagnoser (Nilholm, 2007:18). 

 

Utgångspunkten för det relationella perspektivet, även kallat det kritiska perspektivet, är 

att specialpedagogik ser särskilda behov som socialt konstruerade (Nilholm, 2007:17f). I 

det relationella perspektivet är det istället miljön som är bärare av problemet till varför 

eleven hamnar i skolsvårigheter, vilket innebär att det är skolan som har svårigheter att 

kunna anpassa sig till elevers olikheter (Nilholm, 2007:21). Orsaker till skolsvårigheter 

ses utifrån en strukturell nivå istället för på individnivå, där socioekonomiska olikheter, 

skolans styrning och organisation belyses samt skolans svårighet att kunna anpassa sig 

till den mångfald som finns bland eleverna (Göransson et al., 2015:4). Det relationella 

perspektivet är även kritiskt till specialpedagogik som begrepp eftersom begreppet 

innebär att det finns något normalt kontra något som är onormalt. Önskvärt inom detta 

perspektiv vore att specialpedagogik upphörde att existera och att skolan såg varje 

individs olikhet och behov utifrån deras egna förutsättningar (Nilholm, 2007:21). 
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Nilholm (2007:22) benämner ytterligare ett perspektiv inom den specialpedagogiska 

verksamheten, dilemmaperspektivet. Detta perspektiv uppstod som en kritik till det 

relationella perspektivet som framfördes av Clark, Dyson och Millward (1998 i Nilholm, 

2007:22).  Dilemmaperspektivet är ett nytt sätt att se på specialpedagogik som inte har 

något gemensamt med de två andra perspektiven (Nilholm, 2007:22). 

Dilemmaperspektivet menar istället på att det kanske inte alltid är möjlig att hitta 

lösningar på alla skolproblem, utan att det ibland finns dilemman som kolliderar. Skolan 

ska som exempel anpassa sig till varje elevs egen förmåga samtidigt som alla elever ska 

få möjlighet att få liknande erfarenheter och kunskaper (Nilholm, 2007:23).  

 

De olika perspektiven spelar roll för vilken kunskap som anses viktig för de yrken som 

arbetar inom den specialpedagogiska verksamheten. Perspektiven har även betydelse för 

hur yrkesrollen ska utformas och utövas, hur specialpedagoger och speciallärare förväntas 

att arbeta med skolsvårigheter (Göransson et al., 2015:4). Jag kommer i kapitlet 

diskussion att använda mig av begreppen kategoriska perspektivet samt relationella 

perspektivet när jag diskutera specialpedagogiska perspektiv kopplat till undersökningens 

analysdel, eftersom det fortfarande är dessa två perspektiven som är rådande i skolans 

praktik (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001:119 f.). Även om skolproblem mer 

och mer även ses ur ett dilemma perspektiv är detta perspektiv inte lika enkelt att utröna 

i min analysdel och jag har därför valt att inte använda mig av detta perspektiv. 

 

Nedan följer en redogörelse för hur kategoriseringar av elever vidmakthåller det 

kategoriska perspektivet ute i skolorna följt av avsnittet inkludering som mer utgår från 

det relationella perspektivet.  

Kategorisering av elever  

Skolan har ett sätt att prata om elever som fokuserar på olikheter. Det är inte alltid 

slumpen som leder fram till dessa kategoriseringar i skolan utan det finns förankrat i 

skolans institutionella uppdrag i att fostra, bedöma elevers insatser samt att förmedla 

kunskap. Inom skolans värld görs detta för att kunna förstå eleven (Gruber, 2008:17). 

Kategoriseringar av elever får ofta en innebörd som blir rådande för skolans personal 

vilket påverkar skolpersonalens bemötande av eleverna. Kategorier bestämmer även vilka 
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förväntningar personalen får på eleverna samt vilken förståelse de skapar kring eleverna. 

Kategoriseringarna kan sägas underlätta skolans vardagliga arbete, men det skapar även 

en social ordning på hur man ska bete sig i skolan (Gruber, 2008:161). Gruber (2008:162) 

menar att det är viktigt att skolan medvetandegör de klassificeringar som görs i arbetet 

med elever, för att komma fram till vad det är man vill förmedla med de klassificeringar 

som görs, och på så vis blir problematiska skillnader synliggjorda vilket motverkar de 

jämlika villkor som skolan ska främja (Gruber, 2008:162). 

I likhet med Gruber (2008:161) anser Lisa Asp-Onsjö (2008:134), inom fältet pedagogik, 

att pedagogernas språkbruk kategoriserar elever utifrån problem. Lärare individualiserar 

problemen till att den enskilda eleven får bära problematiken istället för att se problemen 

på organisatorisk nivå där problemet kan uppstå i ett visst sammanhang och under vissa 

förhållanden. Lärarna gör förenklingar för att kunna hantera komplexiteten i den dagliga 

verksamheten och eleven konstrueras av pedagogerna när de kategoriserar utifrån 

elevernas problematik (Asp-Onsjö, 2008:131).   

Forskare inom fältet barn- och ungdomsvetenskap Jane Brodin och Peg Lindstrand 

beskriver att elever som blir kategoriserade själva tar på sig skulden för sin skolsituation 

(Brodin & Lindstrand, 2010:153). När dessa elever berättar hur de upplever sig själva 

benämner de sig ofta som stökiga och bråkiga, den så kallade stämplingsteorin. Det är 

inte eleverna som ska bära problemet utan det är skolan och systemet som ska göra det 

(Brodin & Lindstrand, 2010:153). Den specialpedagogiska verksamheten på många 

skolor fokuserar på individen och hens förutsättningar och begränsningar, vilket leder till 

att kategoriseringar ökar. Skolan borde istället se till den fysiska miljön för att 

förhoppningsvis hitta bättre lösningar. Lärarens förhållningssätt till att förhålla sig till 

olikheter har stor påverkan av vilket samhällsklimat och vilken samhällssyn som är 

rådande (Brodin & Lindstrand, 2009:155).  

Inkludering 

Det centrala i begreppet inkludering är att anpassa skolan så att varje elev får känna sig 

meningsfulla, delaktiga och får känna gemenskap (Persson, 2008:62). För att 

verksamheten ska bli inkluderande krävs det ett aktivt deltagande där varje elev ses som 

en resurs i skapandet av gemenskap i en inkluderad skola (Persson, 2008:62). Inkludering 

är tänkt att förändra skolan för att passa elevernas olikheter och att 
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undervisningssituationen anpassas till eleverna och inte tvärtom. Inkludering handlar om 

att förändra hela skolmiljön så att den passar alla elevers olikheter (Nilholm, 2007:90).  

 

Som nämndes i kapitlet Inledning är en del av specialpedagogens arbetsuppgifter att 

främja inkludering utifrån ett relationellt perspektiv. (SFS, 2007:638). Detta arbete 

begränsas dock av rådande skolsystem där kategoriseringar av elever leder till att det 

kategoriska perspektivet fortfarande lever kvar och därigenom motverkar 

specialpedagogens uppdrag, vilket kommer problematiseras mer under analysdelen. Den 

statliga styrningen har haft stor påverkan på den specialpedagogiska verksamheten i 

skolan (Göransson et al., 2015:6). Rollen som specialpedagog är en relativt ny 

yrkeskategori som tillkom år 1990, innan dess utbildades enbart speciallärare (von 

Ahlefeldt Nisser, 2014:3). Före yrkesgruppen specialpedagoger introducerades i skolan 

arbetade speciallärare enskilt eller i mindre grupper med elever som var i behov av särskilt 

stöd. Orsakerna till skolsvårigheter kopplades till individens brister eller egenskaper. 

Synen var att det som var avvikelser skulle normaliseras och synen på eleverna speglades 

ur ett kategoriskt perspektiv (Högskoleverket, 2012:9 samt Göransson et al., 2015:6).  

 

Med denna bakgrund, som främst fokuserat på hur det relationella och kategoriska 

perspektivet i den specialpedagogiska verksamheten påverkar skolan och 

specialpedagogens uppdrag att arbeta med inkludering. I kapitlet ”Diskussion” kommer 

det kategoriska perspektivet samt relationella perspektivet lyftas fram när 

specialpedagogiska perspektiv diskuteras kopplat till undersökningens analysdel, 

eftersom dessa två perspektiven fortfarande är rådande i skolans praktik (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001:119 f.). 

 

 



 

20 

 

Metod och empiri 

Kvalitativ metod beskrivs som ett tillvägagångssätt för att kunna åskådliggöra ett skeende 

av någonting (Larsson, 2005:18). Min studie bygger på människors erfarenheter och jag 

har därför valt att använda mig av kvalitativ metod.  Jag har valt att avgränsa min uppsats 

till att intervjua specialpedagoger verksamma på högstadiet. Eftersom jag själv är 

verksam på högstadiet och har min bakgrund som högstadie- och gymnasielärare har jag 

valt att göra denna avgränsning. Fyra specialpedagoger har medverkat i undersökningen. 

Tre av de intervjuade är kvinnor och en är man, detta i ett försök att återspegla 

kvinnostämplingen av specialpedagogsyrket (Woolhouse, 2014:138, Göransson et al. 

2015:17 samt Cole 2005:289).   

Urval 

Jag har, som ovan nämns, använt mig av intervju som datainsamlingsmetod. Under 

kapitlet ”Tidigare forskning” redogör jag för fler studier som har beskrivit att det är fler 

kvinnor än män är verksamma som specialpedagoger (Woolhouse, 2014:138, Göransson 

et al. 2015:17 samt Cole 2005:289). 93 % av alla specialpedagoger i Sverige är kvinnor 

(Göransson et al., 2015:17). Utifrån kvinnostämplingen av yrket har jag i mitt urval valt 

att intervjua tre kvinnliga och en manlig specialpedagog (Göransson et al., 2015:17). Det 

hade varit önskvärt att intervjua fler män i undersökningen men jag har utgått från 

ovanstående kvinnostämpling och har därför gjort detta urval. Specialpedagogerna i 

studien är verksamma på högstadieskolor i två olika kommuner i Sydsverige. Mitt urval 

är inte heltäckande och kan därför inte heller ses som det. Min urvalsmetod är baserat på 

ett snöbollsurval (Bryman, 2008/2011:196). I ett snöbollsurval finns det ingen möjlighet 

att urvalet kan vara representativt för uppfattningen av en population. Ett snöbollsurval 

kan kritiseras för att intervjupersonernas erfarenheter kan bli mer av samma inom ett löst 

sammanhållet kontaktnät. Men som urvalsmetod för att få fram människor med den 

kompetens som efterfrågas för studien är det ett bra tillvägagångssätt (Bryman, 

2011:196). Jag har haft som krav att de medverkande har en specialpedagogexamen och 

att de är verksamma på högstadiet. Därför ser jag fördelar med urvalsmetoden, eftersom 

jag på det viset har fått kontakt med specialpedagoger som har de krav som jag ovan ställt. 

Jag är dock medveten om svårigheten i urvalsmetoden, dvs. att inte kunna generalisera 

resultatet utifrån alla specialpedagoger på högstadiet (Bryman, 2011:194). En av 

specialpedagogerna i studien är verksam på samma arbetsplats som jag och denna 
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specialpedagog har hänvisat mig till andra specialpedagoger som arbetar på högstadiet. 

Jag har dessutom haft kontakt med de andra specialpedagogerna genom olika nätverk som 

jag är med i. Valet av att intervjua en specialpedagog på samma arbetsplats som jag är 

yrkesverksam, har även sin utgångspunkt i Wahl et al. (2011:253) resonemang om att det 

är viktigt att kunna reflektera över hur könsordningen ser ut i sin egen organisation för att 

kunna göra en förändring. För att tydligöra detta handlar inte studien om att förändra min 

egna arbetsplats, utan syftet är som tidigare nämnts, att problematisera specialpedagogers 

förväntade egenskaper. Men studiens resultat kan visa på vilka förändringar som är 

möjliga, vilket kan ligga till grund för framtida forskning. 

Datainsamlingsmetod 

Studien handlar om att förstå personliga erfarenheter i sin profession som specialpedagog. 

Den lyfter fram hur professionen befinner sig i olika processer i exempelvis att bli könad 

samt andra maktutövningar som specialpedagogen möter i hur hen blir behandlad 

kollegialt i bemötande och utförande och hur de kan bli forskningsbara. För att få svar på 

dessa frågor har jag använt mig av låg grad av standardisering i intervjuerna, eftersom jag 

inte ha velat vara styrd av frågor utan istället har jag strävat efter att skapa variation i 

intervjun. Intervjuguiden var semistrukturerad med öppna frågor för att ha möjlighet att 

ställa underfrågor i de fall som det har behövts (Bryman, 2011:206). Tre av intervjuerna 

skedde på specialpedagogernas egna arbetsplatser för att skapa en naturlig miljö för 

intervjupersonerna (Isaksson, 2009:52). I den fjärde intervjun fanns inte denna möjlighet 

och intervjun skedde på en annan plats än den intervjuades arbetsplats. Intervjuerna 

spelades in och tog cirka 60 minuter att genomföra. Efter varje intervjutillfälle 

transkriberade jag intervjuerna. Enligt Silverman är transkriberingsarbetet i sig en del av 

analysarbetet eftersom man upplever situationen igen när man skriver ner den inspelade 

intervjun och får på så vis möjlighet att reflektera över innebörden av materialet 

(Silverman, 1993 i Isaksson, 2009:52). 

Systematisering och analys av data 

Jag har använt mig av en tematisk analys vid framskrivningen av analysen. För att kunna 

identifiera olika teman behöver man enligt Bryman (2011:290) söka efter upprepningar. 

Ett tema blir enklare att identifiera desto fler gånger som ord, fraser eller händelser 

uppkommer i datamaterialet (Bryman, 2011:290).  I studien ingick, som jag tidigare 

nämnt, fyra specialpedagoger som samtliga är verksamma på högstadium i södra Sverige. 
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Deras arbetsuppgifter skiljer sig lite åt beroende på skola och storlek på skolan. Två av 

de kvinnliga specialpedagogerna har en övergripande funktion som specialpedagog på 

skolan och arbetar mindre med elever och mer med administrativa arbetsuppgifter, såsom 

att skriva pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram samt att delta i olika möten 

rörande elever och skolutveckling. De arbetar även med lärare och ledning kring elever i 

behov av särskilt stöd. De andra två specialpedagogerna har en mer elevnära roll där den 

kvinnliga specialpedagogen delvis arbetar med elever och delvis med de administrativa 

delar som ovan nämnts medan den manliga specialpedagogen enbart arbetar med elever 

samt med lärare och ledning kring specifika elever. 

Jag tar min utgångspunkt i Wahl et al. (2011) beskrivning av organisation och kön, Acker 

(1992, i Wahl et al., 2011) teorier om könsuppdelningar i organisationsstrukturer, 

Woolhouse (2014) artikel hur genus påverkar specialpedagogsrollen samt Coles (2005) 

artikel om specialpedagogens roll i skolan, vilka har beskrivits mer ingående under 

kapitlet tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

Etiska överväganden 

Jag är medveten om de etiska frågor som kan uppstå i samband med mitt metodval 

(Bryman, 2011:131). I intervjuerna delger specialpedagogerna sina erfarenheter och 

lämnar därigenom uppgifter som kan vara privata och känsliga vilket befogar att deras 

identiteter anonymiseras. Det är även av vikt för studien att intervjupersonerna 

anonymiseras för att få intervjupersonerna att känna sig trygga i att kunna få beskriva fritt 

hur de arbetar med elever, personal och ledning (Hermerén, 2011:67).  

De som har intervjuats har fått information om undersökningens syfte att övergripande 

försöka förklara specialpedagogens roll utifrån ett genusperspektiv. De intervjuade har 

blivit informerade om att de förblir anonyma, att intervjun inte ska används i något annat 

sammanhang än i denna uppsats, att intervjun är frivillig och den intervjuade har även 

blivit informerad om att hen har rätt att ta tillbaka sin medverkan. Intervjupersonerna har 

gett mig tillåtelse av att spela in intervjun. Jag har i min tur försäkrat intervjupersonerna 

om att de inspelade materialet och transkriberingarna av intervjuerna kommer att förvaras 

under och efter uppsatsskrivandet på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 

materialet. Insamlad data kommer endast att användas till forskningsändamålet (Bryman, 

2011:131 f.). Denna information har delgetts mejlledes i samband med att 

intervjupersonerna tillfrågades att medverka i min studie.  
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I detta kapitel har min metoddiskussion beskrivits och vilka fördelar respektive nackdelar 

min studie har. I nästa kapitel behandlas studiens analys som är tematisk och där resultatet 

är uppdelat under olika teman och underteman.    
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Analys 

I inledningen av studien informerade jag om olika teoretiska perspektiv som jag nu 

kommer knyta samman med intervjupersonernas berättelser. Kapitlen i analysen är 

tematiserade utifrån specialpedagogens vardag, otydligheten i rollen och skolans 

organisation. Analysen har skrivits fram genom ett intersektionellt perspektiv som belyser 

olika maktordningar inom skolan och hur de samverkar (Wahl et al., 2011:135 ff. samt 

de los Reyes & Mulinari, 2005:111).  

 

Specialpedagogens vardagspraktik 

Jag kommer i följande avsnitt beskriva specialpedagogernas arbete och hur de samverkar 

med elever, lärare och ledning. Utifrån specialpedagogernas berättelser kommer jag 

koppla samman vilka aspekter som medverkar och motverkar deras arbete med att få 

skolan mer inkluderande. Dessutom belyser jag vilka normer som finns i skolans kultur 

och utifrån det se vilka genusperspektiv som är rådande. Jag tar även upp vilka egenskaper 

som specialpedagogerna beskriver när de skildrar sin vardag.  

De fyra specialpedagoger är inte verksamma på samma arbetsplats men man kan ändå dra 

kopplingar till ”intern könssegregering” (Wahl et al. 2011:39). I en intern könsegregering 

arbetar kvinnor och män på samma arbetsplats med samma yrke och arbetsgivare med 

olika arbetsuppgifter. Vad specialpedagogerna har gemensamt är att de har samma yrke 

men deras arbetsuppgifter skiljer sig åt. Detta kan bero på att de inte är verksamma på 

samma arbetsplats och skolorna de arbetar på kan se olika ut utifrån skolans behov. Det 

kan även tyda på att kvinnor och män tar sig an eller tilldelas av andra olika 

arbetsuppgifter omedvetet utifrån genus (Wahl et al. 2011:39). 

Specialpedagogerna är samstämmiga i beskrivningen att en specialpedagog alltid behöver 

vara tillgänglig. En av specialpedagogerna beskriver att det alltid sker olika saker på 

arbetet och man behöver vara behjälplig där det behövs. Deras beskrivningar handlar om 

att en specialpedagog behöver vara lösningsfokuserad och flexibel. Något som kan 

sammanfattas som den ”undervisande mångsysslaren” (Göransson et al. (2015:28). 
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Arbetet med elever 

Samtliga specialpedagoger arbetar med elever delar av sin arbetstid, elever som av olika 

anledningar inte kan delta i den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar att 

den enskilda undervisningstiden med henne och eleven i första hand går ut på att eleven 

ska få känna sig trygg och lugn: 

”Då handlar den undervisningstiden väldigt mycket om att gå iväg och köpa lite frallor och en juice 

så att han får i sig lite frukost och sitta och prata och få honom att känna sig trygg och lugn. Sen 

förhoppningsvis läsa lite eller jobba med matte eller något sådant.” 

I hennes beskrivning handlar undervisningen i första hand om omvårdnad, där lärandet 

kommer i andra hand. En annan specialpedagog beskriver att hans arbete handlar om att 

förbereda eleven om vad som ska hända, var eleven ska befinna sig och vad som förväntas 

av eleven.  

”Eleven ska ju vara med i så många ämnen som möjligt och då gäller det att, vad ska man säga, 

bädda för honom där”  

I deras beskrivning framkommer det att en specialpedagog i första hand behöver vara 

omvårdande och trygghetsskapande och att lärandet kommer i andra hand. Egenskaper 

som vårdande kan ses som kvinnliga attribut, men i detta fall beskriver både en av 

kvinnorna liksom den manliga specialpedagogen denna egenskap (Woolhouse, 

2014:138). 

Samtliga specialpedagoger beskriver att de ofta arbetar med elever som lärarna upplever 

är svåra att undervisa. De ger uttryck för att kämpa för att alla elever ska känna sig 

delaktiga i skolan, ett arbete som de ibland stöter på motstånd i från lärarna. Kämparen 

kan vara ett annat ord för krigare som i Woolhouse artikel ses som ett stereotypiskt 

manligt attribut, ett attribut som både den manliga och de kvinnliga specialpedagogerna 

skildrar i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd (Woolhouse, 2014:138).  

En av specialpedagogerna anser att alla som är verksamma på en skola behöver ha klart 

för sig att det är allas ansvar att bemöta elever. Han menar att det kan vara avgörande hur 

man bemöter en elev i en viss situation och att det är alla vuxnas ansvar på en skola att 

arbeta mot samma mål. Det finns enligt honom en uppfattning bland en del lärare att 

specialpedagoger är bättre på relationer än vad lärarna själva är, eftersom lärare inte 

upplever att deras tid räcker till för att arbeta med relationsbyggandet till eleverna. Vilka 
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roller som olika aktörer på en skola har påverkats av livserfarenheter och värderingar, 

som i sin tur påverkar vilka förväntningar och vilket bemötande som ges i själva mötet, i 

det här fallet bemötandet av elever (von Ahlefeldt Nisser, 2014:13). Lärarna som beskrivs 

här har en förnimmelse av att specialpedagoger är bättre på att bemöta elever än vad de 

själva är.  

Arbetet med lärarna 

Vad alla specialpedagogerna vittnar om är att deras arbete med lärarna är av stor vikt för 

att få skolan mer inkluderande. Ett arbete som inte alltid är enkelt eftersom flera av de 

lärare som specialpedagogerna beskriver har ett mer kategoriskt sätt att se på eleverna än 

vad de själva har. Deras beskrivningar återger många gånger ett arbete i motvind utan 

legitimitet och makt att kunna förändra skolans arbete med inkludering. Enligt Göransson 

et al. (2015:36) grundar sig delvis specialpedagogernas brist på legitimitet i att 

yrkesgrupperna saknas i skollagen och andra förordningar som rör skolan. Yrkesgruppen 

specialpedagoger var inte heller en yrkesgrupp som skolan eller allmänheten efterfrågade 

utan rollen skapades som en del i en utbildningspolitisk intention, vilket är en orsak till 

att det relationella perspektivet inte har befästs i skolan (Göransson et al., 2015:36). 

En av specialpedagogerna berättar att hon framförallt arbetar med de elever som har 

neuropsykiatriska funktionshinder. Hon arbetar mycket med lärarna i hur de ska se dessa 

elever som en resurs i klassrummet:  

”Jag tror att det nästan bara handlar om respekt. Jag tror att de här barnen hittar sin plats i ett klassrum 

om man visar att man låter dem vara med. Man visar att man litar på dem, att man respekterar dem. 

Man accepterar inte några dumheter och trams för det, men att de som personer är värdefulla.” 

Hon förklarar vidare att lärarna måste ge eleverna en chans att visa vad de kan, får 

eleverna inte det kommer de att protestera och då blir de svårjobbade för lärarna. Hon 

menar vidare att dessa elever inte själva underlättar undervisningssituationen utan: 

”de (eleverna, min ant.) ställer ganska höga krav (på läraren, min ant.), faktiskt.” 

Specialpedagogen försöker beskriva att hon arbetar med att få lärarna att förstå vilken 

tillgång elever blir om de får uppleva att läraren tror på dem. En annan specialpedagog 

beskriver sitt arbete på ett liknande sätt: 

”Jag försöker ju beskriva (för lärarna, min ant.) hur jag jobbar med eleven för att han är ju inte alltid 

populär i alla kretsar i och med att det har varit mycket konflikter (…) jag berättar hur han fungerar, 
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hur han tänker. När han har lyckats, sådana exempel tar jag upp så att de (lärarna, min ant.) förstår 

att han också kan.” 

Båda specialpedagogerna beskriver att det är viktigt att lärarna visar tilltro till att eleverna 

kan istället för att se till de situationer som skapar konflikter i klassrummet. Ytterligare 

en aspekt som den manliga specialpedagogen lyfter fram är att han aldrig berättar för 

läraren hur de ska arbeta med eleverna. Han förklarar istället: 

”Jag säger ju aldrig hur de (lärarna, min ant.) ska göra utan jag beskriver hur jag gör. Visar på bra 

exempel när det funkar för mig med eleven. (…) jag tror inte att det är bra att säga så här ska ni göra 

för att det ska fungera, utan jag berättar hur jag ska göra så får de göra på sitt sätt” 

Specialpedagogen ovan beskriver att det inte är fruktbart att ge tips till lärarna hur de ska 

jobba. Sett ur en genusanalys ger den kvinnliga och manliga specialpedagogen samma 

uttryck för att det är viktigt att arbeta med lärarna i att få dem att förstå att elevers olikheter 

kan vara en tillgång i klassrummet. De gör samma sak men de ger ändå olika svar på hur 

de går tillväga. Den kvinnliga specialpedagogen försöker ge en förklaring till hur lärare 

ska se på eleverna, medan den manliga beskriver det som att han har mandat att säga hur 

han gör, vilket kan upplevas som professionellt. Ackers definition av identitetsarbete (i 

Wahl et al., 2011:95) handlar om att kunna uppfatta situationer och hur man ska uppföra 

sig i en social interaktion med andra människor. Där den manliga specialpedagogen 

troligen genom sina erfarenheter inte ger råd till lärare i hur de ska göra utan väljer en 

annan infallsvinkel och beskriver hur han gör istället. Han gör egentligen inte något 

annorlunda än den kvinnliga specialpedagogen, det tolkas bara annorlunda av lärarna som 

de jobbar med. Det kan vara så att män i organisationer med majoriteten kvinnor får 

fördelar i sin ställning just för att män ses ha en överordnad status i samhället (Acker, 

1992 i Wahl et al., 2011:96).  

I den kvinnliga specialpedagogens fall gör hon en beskrivning som kan kopplas till Coles 

artikel (2005:288, 297) att specialpedagoger inte har något inflytande på att få skolan mer 

inkluderande. För att lyckas med inkludering och få alla elever att känna delaktighet 

behöver specialpedagogernas position på arbetsplatsen bli mer verkningsfull (Cole, 

2005:288, 297). Även Göransson et al. (2015:30) belyser att specialpedagogerna har 

svårigheter i att hävda den relationella synen i det dagliga arbetet med skolproblem 

eftersom stora delar av arbetet sker på individnivå med enskilda elever.  
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Samtliga specialpedagoger beskriver att deras roll gentemot lärarna är att belysa elevers 

olika behov och att få lärare att se elevernas starka sidor och dra nytta av elevernas 

olikheter i klassrummet. En av dem menar att lärarna har blivit bättre på att bemöta elever 

i och med att lärarna ska arbeta med att inkludera eleverna. Hon beskriver att lärarna på 

något sätt blir tvingade att bemöta detta arbetssätt att eleverna ska vara kvar i 

klassrummet. En del lärare bemöter detta krav med passivitet:  

”En del (lärare, min ant.) bemöter det med en passivitet helt enkelt. Det får bli ett gäng längst ner i 

klassen som sköter sig själva för att det är så oroligt. Det tar så stor del av undervisningstiden att 

varje gång att försöka få dem in i verksamheten.” 

Hon menar att vissa lärare har gett upp arbetet att få alla elever delaktiga i undervisningen 

på grund av att det arbetet är tidskrävande. Hon poängterar dock att samma elev som inte 

gör något i vissa ämnen kan fungera perfekt i andra ämnen i en annan konstellation. Hon 

tror att detta kan bero på att vissa lärare arbetar på ett annat sätt, men det kan också vara 

så att eleven har ett större intresse till ämnet. Ytterligare en specialpedagog tar upp elever 

som lärare inte alltid är bekväma att arbeta med. De elever som ofta ”stökar och bökar” i 

klassrummet blir ofta utkörda, berättar hon. Hon skulle vilja få mer tid att arbeta med de 

lärarna som tror att lösningen är att köra ut elever som stökar från klassrummet. Precis 

som föregående specialpedagog menade på, ser hon också att dessa elever kan fungerar 

jättebra hos andra lärare. Egentligen skulle hon vilja veta mer om varför det funkar bättre 

hos vissa lärare än varför det inte funkar hos andra. Hon tror att det nästan bara handlar 

om respekt från läraren till eleven. Som lärare måste man kunna visa eleven att hen är 

välkommen och att eleven tillåts hitta sin plats i klassrummet. Eleven behöver känna att 

läraren litar och respekterar eleven som person. Läraren ska för den delen inte acceptera 

trams och dumheter men läraren måste kunna visa att eleven som person är värdefull, 

menar hon.  

En av specialpedagogerna däremot upplever inte att hon behöver påverka lärarna att 

arbeta inkluderande. Lärarna på hennes skola är bra på att differentiera sin undervisning 

och individualisera för att kunna möta alla elever i klassen. Lärarna känner sig inte nöjda 

över det jobb de lägger ner när de inte får med sig alla elever, säger hon. 

Specialpedagogen anser att lärarna har en ”tuff uppgift” i sitt arbete eftersom det bland 

vissa elever finns stora nivåskillnader kunskapsmässigt.  
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Specialpedagogerna beskriver främst lärare som inte har förmåga att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd. De återger även lärare som har denna förmåga och som en av 

specialpedagogerna skulle vilja lära sig mer av, i frågan varför eleverna fungerar på deras 

lektioner. Precis som tidigare studier lyfter specialpedagoger att lärarnas brist på att 

bemöta elever i behov av särskilt stöd som en bidragande del i dessa elevers skolproblem 

(Lindqvist, 2013:125). 

Flera av specialpedagogerna ser samarbetet med lärarna som en av sina viktigaste 

arbetsuppgifter kring arbetet med att få med alla elever i undervisningen. Alla elever 

behöver känna sig välkomna i klassrummet berättar en av dem. Denna specialpedagog 

anser att hans arbete är som mest intressant när han lyckas påverka andra vuxna i skolan 

att alla elever ska få vara med. Han beskriver att det är viktigt att få lärarna att inse att 

man inte kan börja med förbud och säga till eleven vad den inte får göra, för då blir det 

fel från början. Lärarna behöver förstå att elever gör sitt bästa hela tiden och att man som 

lärare måste tänka mindre på rättvisetänket. Skolan uppnår inte rättvisa genom att alla 

elever har samma regler eller gör samma sak, utan det handlar istället om att alla aktörer 

på skolan arbetar med att alla elever har olika förutsättningar (Gruber, 2008:165). 

Samtliga specialpedagoger försöker få lärarna att arbeta mer inkluderande och de anser 

att de till största del försöker få lärare och annan personal på skolan att arbeta med 

bemötandet av eleverna inne i klassrummet men även på rasterna. I nästa avsnitt 

behandlas specialpedagogens roll som inte alltid är tydlig vare sig för skolans personal 

eller för specialpedagogen själv. Otydligheten i rollen försvårar specialpedagogens arbete 

med både ledning och personal för att skolan ska kunna bli mer inkluderande.  

Otydligheten i rollen 

Samtliga specialpedagoger menar att specialpedagogen har en viktig funktion för att en 

skola ska fungera. Som nämndes i föregående kapitel handlar detta avsnitt om 

specialpedagogens otydliga roll. Även normer och kultur behandlas för att få fram vilka 

underliggande maktordningar som finns ute på skolan sett till ett genusperspektiv. 

Avsnittet belyser även hur det är att gå från lärare till specialpedagog inom samma skola 

och vilka utmaningar som specialpedagogerna upplever i den övergången. 



 

30 

 

En av specialpedagogerna med en övergripande funktion förklarar att hennes roll behövs 

på en skola för att få ett övergripande synsätt på arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Däremot upplever hon att inte alla förstår hennes funktion. Hon beskriver att:  

”Specialpedagoger ska ha en övergripande situation och det tror jag att lärare och föräldrar har 

ganska svårt att inse. Man vill att vi ska vara bredvid eleverna ”hands on” hela tiden.” 

Otydligheten i rollen gör att aktörer som specialpedagogen samverkar med inte har 

kunskap om vad specialpedagogens övergripande roll innebär. Specialpedagogen 

upplever att vissa lärare vill att hon som specialpedagog ska arbeta nära eleven i en-till-

en undervisning i en mer regelbunden undervisning. Hon förklarar vidare att hon inte har 

några svårigheter i att arbeta elevnära men hennes arbetsuppgifter begränsar henne i att 

kunna arbeta på det sättet. Tidigare studier visar på liknande uppfattningar från lärare i 

vad specialpedagogen ska arbeta med, vilket inte alltid är förenligt med 

specialpedagogens uppdrag (Lindqvist, 2013:126). Flera av lärarna i den undersökningen 

förespråkade segregerande alternativ för elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 

2013:126). Specialpedagogen önskar att hennes roll och förväntningarna på rollen skulle 

tydligöras på skolan så att det framkom att specialpedagogen har ett annat ansvar än vad 

specialläraren och läraren själv har i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Att rollen är otydlig för aktörer som har ett nära arbete med specialpedagogen kan kopplas 

till en underordning av makt, där specialpedagogen inte förväntas leda lärare i hur de ska 

göra (Gruber, 2008:164 f.). Flertalet av de intervjuade specialpedagogerna vittnar om 

sociala konstruktioner i vad som förväntas av vad en specialpedagog ska arbeta med i 

skolan (Emanuelsson et al., 2001:115). Vissa professioner i samhället har 

tolkningsföreträde i vad som ska ses som normalt kontra onormalt (Emanuelsson et al., 

2001:115). Det kan därigenom ses som normbrytande om specialpedagogen inte gör som 

exempelvis lärare förväntar sig att de ska göra när det gäller vem som ger och hur stöd 

ges till elever som ses ha skolproblem. Även den andra övergripande specialpedagogen 

beskriver att hennes uppdrag inte alltid är självklart, inte ens för henne själv. Hon anser 

att specialpedagogen har en svår roll inte minst för att man ofta är ensam i sin 

yrkesutövning på en skola och inte har en kollega på samma sätt. Specialpedagogens 

förklaring att vara ensam i rollen som specialpedagog kan kanske förstås i varför andra 

inom skolans organisation inte vet vad specialpedagogen arbetar med och på så vis har 

de andra förväntningar på vad specialpedagogen ska göra. Specialpedagogens 

administrativa arbete blir oftast bara synligt för exempelvis ledningen i organisationen. 
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Varför inte specialpedagogernas arbetsuppgifter blir mer tydliga kan delvis bero på vilken 

kultur som finns på skolan, där oskrivna regler och normer gör att arbetet med elever sätts 

i främsta rum. Sett ur ett genusperspektiv har den manliga specialpedagogen ett mer 

tydligt uppdrag där lärare och annan personal vet att hans huvudsakliga arbetsuppgifter 

handlar om att arbeta med specifika elever. Samtidigt införlivar han vad som kan ses 

normbärande på skolorna, att just arbeta med elever. Kopplat till avsnittet ”Genus 

påverkan på organisationsstruktur” i undersökningens teorikapitlet kan manliga anställda 

i kvinnodominerade organisationer, så som skolan, få fördelar eftersom mannen som ses 

ha en överordnad status i samhället och kan genom det få mer inflytande i sin ställning i 

organisationen (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:96). Samtliga specialpedagoger arbetar 

med elever även om de tre kvinnliga specialpedagogerna arbetar kring eleverna med mer 

byråkratiska arbetsuppgifter och deras arbete blir inte lika synligt för alla personal i 

organisationen. Att män får fördelar i organisationer är en del av omedvetna processer 

som inte är tydliggjorda för vare sig män eller kvinnor. För att kunna analysera det 

behöver man analysera människors handlingsutrymme på strukturnivå och inte 

individnivå vilket kommer diskuteras vidare under kapitlet ”Diskussion” (Butler, 

2007:231 samt Wahl et al., 2011:248).   

Att först vara lärare och sedan bli specialpedagog 

Två av specialpedagogerna i studien var innan de fick tjänsten som specialpedagog 

verksamma på samma arbetsplats som lärare. En av dessa förklarar att det inte underlättar 

hennes situation som specialpedagog. På hennes skola finns det ingen tradition att 

specialpedagogen arbetar övergripande. Hon beskriver att det ibland kan vara svårt att få 

legitimitet i sin nya roll gentemot lärare som tidigare var hennes lärarkollegor. Precis som 

förra avsnittet beskriver synliga arbetsuppgifter, berättar hon att det fortfarande finns en 

syn bland vissa lärare att specialpedagogen gör mest nytta genom att vara med eleverna. 

Hon förklarar vidare att denna syn sakteliga förändras i och med att nya lärare börjar på 

skolan, vilka ser henne i den roll som hon har nu. Den andra specialpedagogen som 

tidigare arbetade som lärare på samma skola som hon nu är specialpedagog på riktar 

istället svårigheten att byta arbetsuppgifter till ledningen: 

”Jag tror att det kan funka om man har en ledning som säger att nu är det så här. Att jag ska jobba 

som specialpedagog nu. Vi har haft flera lärare som har bytt tjänst på skolan av olika sorter. Det är 

nog inte så stort problem om det tydliggörs så att alla vet.” 
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Enligt specialpedagogen behöver ledningen ge tydliga direktiv om vad som gäller. Hon 

beskriver att det har fungerat för andra lärare som har bytt till andra arbetsuppgifter. I de 

dagliga praktikerna som Acker (i Wahl et al., 2011:94) beskriver är beslut som fattas av 

chefer ofta rutinmässiga och omedvetna om att de skapar uppdelningar mellan könen. 

Könsuppdelningen i praktikerna handlar om hierarkiska relationer mellan kön i 

exempelvis arbetsuppgifter (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:9). Enligt specialpedagogen 

är det inte bytet av arbetsuppgifter som är problemet utan att ledningen inte har tydliggjort 

vad hennes nya arbetsuppgifter är. Att vissa arbetsuppgifter är mer tydliga än andra inom 

en organisation kan också leda till att de som har otydliga roller inte har samma status i 

en organisation. Tidigare studier på specialpedagoger i England och Wales visar också på 

att specialpedagogen har en låg status och att hen i princip är maktlös i skolsystemet 

(Cole, 2005:288 f.).   

I nästa kapitel kommer skolans organisation belysas. Vad specialpedagogens bakgrund 

har för betydelse för organisationen kommer även tas upp samt på vilket sätt 

specialpedagogen arbetar med ledningen samt vilken påverkan resursfördelning har på 

det specialpedagogiska arbetet. 

 

Skolans organisation 

”Människor är sig lika det är bara systemet runt om som man försöker styra i”  

Så förklarar en av specialpedagogerna hur skolan har förändrats över tid när hon beskriver 

sina 37 år i yrket. Hon anser att hennes position i skolutvecklingsfrågor är av stor vikt för 

att inte det specialpedagogiska perspektivet ska utebli i organisationen. 

Specialpedagogens roll i skolutvecklingsgruppen är att återge en lite bredare syn på hur 

elever fungerar i skolan, vilka behov elever kan ha och hur skolan ska möta det. 

I kapitlet beskrivs genusperspektiv och inkluderingstankar i anknytning till 

specialpedagogernas beskrivningar om specialpedagogens bakgrund och arbetet med 

ledningen. Dessutom tar kapitlet även upp hur skolans resursfördelning påverkar det 

specialpedagogiska arbetet. 

Specialpedagogens bakgrund 

En av de kvinnliga specialpedagogerna lyfter fram olika aspekter på vilken erfarenhet en 

specialpedagog behöver ha för att kunna vara verksam som specialpedagog på högstadiet 
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och att flera utbildade specialpedagoger är verksamma inom stadier där de inte har sin 

grundbehörighet i (Göransson et al., 2015:12 samt Tornberg & Svensson, 2012:1, 11). En 

av specialpedagogerna beskrev det som ett dilemma: 

”Jag ser att det är nog ett dilemma om vi hoppar för vilt mellan stadierna. Ska du vara inom 

grundskolan ska du nog ha en grundskolelärare eller möjligtvis gymnasielärarkompetens och ha stått 

inför en stor klass. För det är en annan värld. Än de övriga världarna.” 

Det skiljer sig alltså åt att vara verksam på fritidshemmen, förskola och de olika stadierna 

i grundskolan enligt specialpedagogens svar. Däremot betonar hon att de olika stadierna 

inom grundskolan och gymnasiet är mer lika varandra eftersom samtliga lärare där har 

erfarenhet av att arbeta inför en klass. Hon beskriver vidare varför det skiljer sig åt: 

”Jag tror att det är bra att ha med sig synen på skolsystemet, måluppfyllelsen, hur man arbetar 

systematiskt med olika saker, det här med att vara konsekvent, hålla i, hålla ut. Som är en utav de 

stora bitarna egentligen i läraryrket. Sen hantera alla dessa tusen olika typer av konflikter som 

finns hela tiden.” 

Hon upplever dock att förståelsen för andra verksamheter inom skolan ökar om man 

arbetar tillsammans med en specialpedagog som exempelvis är fritidspedagog i botten 

eftersom de belyser andra delar kring eleven som inte bara rör det pedagogiska.  

En av de andra kvinnliga specialpedagogerna beskriver att det kan uppstå problem om 

man inte kan skola som specialpedagog och syftar då till de specialpedagoger som är 

förskolelärare i botten: 

 ”Det är väl sådana saker som man har med sig som sitter i ryggmärgen på något sätt att man kan 

organisationen som sådan och att man vet hur det funkar.” 

Hon menar på att det finns samma problem bland skolledare eftersom det handlar om 

bakgrund och kunskap om organisationen. Om skolledarna inte har med sig 

skolkunskapen så stöter de på svårigheter i sitt arbete. 

Däremot ser inte den manliga specialpedagogen det som något hinder att man har en 

annan grundutbildning än den som man är verksam i. Han betonar istället andra förmågor 

är viktiga så som personlighet när man arbetar inom yrket. Sett till en genusdiskurs kan 

personlighet vara nära sammankopplad med personens genus. Den manliga 

specialpedagogen kan vara diskursivt uppmuntrad i att vara en personlighet istället för att 

bedömas i enlighet med sitt genus, eftersom hans genus ger bättre svängrum i att vara fri 
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i sina uttryckssätt. I Ackers (1992, i Wahl et al., 2011:95) syn på könsuppdelning handlar 

interaktioner om hur människor i vardagen uppfattar maktrelationer. I en organisation kan 

kön vara uppdelat i positioner där det finns olika förväntningar på människor beroende 

på position även om positionen är jämlik mellan könen (Acker 1992, i Wahl et al., 

2011:95). De kvinnliga specialpedagogerna anser att utbildning är av betydelse och det 

ansågs viktigt att man hade rätt grundutbildning för det stadie som man var verksam i 

medan den manliga specialpedagogen inte ansåg att detta hade någon betydelse på arbetet. 

Makt skapas som tidigare nämnt inte bara i intersektioner mellan olika strukturer utan 

institutionella regelverk och individens handlingar är även betydelsefulla i 

kategoriserandet av exempelvis klass och kön (de los Reyes & Mulinari, 2005:90). Även 

om det finns institutionella regelverk att en specialpedagog bör vara verksam på det stadie 

som hen har sin grundutbildning i är det ändå individens handling i vad som anses rätt, 

ett utryck för makt (Göransson et al., 2015:12 samt Tornberg & Svensson, 2012:11). De 

kvinnliga specialpedagogerna ansåg att det var av betydelse att arbeta på rätt stadie, vilket 

kan grunda sig i att de har rätt grundutbildning för det stadiet de är verksamma i. Medan 

den manliga specialpedagogen som inte hade rätt grundutbildning för det stadiet han är 

verksam inom inte ansåg att det var av betydelse. Enligt Wahl et al. (2011:137 f.) ses kön 

som det centralt avvikande i den kultur som råder i organisationen men som skapas i 

förhållande till andra kategorier. I ett intersektionellt perspektiv ses makt i flera 

dimensioner där utbildning kan vara en dimension (Wahl et al., 2011:137 f.). Utifrån det 

blir specialpedagogernas tal om rätt utbildad på rätt plats, ett uttryck för maktrelationer 

mellan kvinnliga specialpedagoger beroende på vilken utbildning specialpedagogen har. 

Specialpedagogens arbete med ledningen 

Samtliga specialpedagoger betonar vikten av att kunna ha ett nära samarbete med 

ledningen, för att en skola ska uppnå bättre inkludering. En av de specialpedagoger som 

har en övergripande funktion, beskriver att hon ibland behöver ta konflikter med lärare 

som inte strävar efter inkludering. I dessa fall behöver ledningen stå på hennes sida. I 

detta fall beskriver specialpedagogen sin roll som verkningslös gentemot lärare, om inte 

ledningen backar upp. Specialpedagogens arbete försvåras om skolans ledning har ett 

otydligt ledarskap, i frågor som gäller elever i behov av särskilt stöd. Enligt von Ahlefeldt 

Nisser (2014:8) har rektorerna en stor inverkan på hur specialpedagogernas 

arbetsuppgifter utformas och vilken roll specialpedagogerna får på skolan. En av 

specialpedagogerna anser att en skolledning behöver ha mer koll på hur man arbetar med 
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elever i behov av stöd, för att de i sin tur ska kunna stötta upp lärarna i sitt arbete att stödja 

eleverna på bästa sätt.  

Resursfördelning 

Ekonomin på en skola påverkar organisationsstrukturen. De flesta specialpedagogerna i 

studien beskriver att det finns speciallärare knutna till respektive arbetslag på skolan 

medan en av specialpedagogerna berättar att hennes skola inte har någon tillgång till 

speciallärare. Även om de flesta specialpedagoger har speciallärare på skolan upplever 

samtliga specialpedagoger att resurserna aldrig är fullt tillräckliga. En specialpedagog 

beskriver att det är ett ständigt pusslande med särskilt stöd och resurser. Hennes 

beskrivning ger uttryck åt att resursfördelningen försvårar hennes arbete med 

inkluderingen på skolan.  

I den skola som saknade speciallärare har dessa yrkeskategorier funnits tidigare. Istället 

arbetar nu lärare som har tid över i sitt schema som resurs. Detta system skapar dock inte 

någon överblick över vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Hon skulle önska att 

det fanns en speciallärare knuten till varje arbetslag, en i varje årskurs, men det finns inte 

ekonomi till det. Ledningen försöker göra det som de kan, berättar hon. Det blir i första 

hand lösningar vid disciplinära åtgärder med elever med beteendeproblematik, eftersom 

det blir mycket mer synligt ”när någon far fysiskt och/eller psykiskt illa”, menar hon. 

Specialpedagogen upplever att det är svårare att få resurser till de elever som inte klarar 

målen, eller de elever som av olika anledningar börjar stanna hemma. Vad 

specialpedagogen beskriver, kan kännetecknas av en maktlöshet i att se behoven men att 

skolan saknar resurser för att tillgodose elevernas behov.  Hon anser själv att behovet av 

resurser är en större fråga än vad rektorerna ensamma klarar av: 

”Rektorerna måste våga slå uppåt i systemet. De måste kunna säga att ’jag kan inte fullfölja mitt 

uppdrag som rektor’. För det är ju det de inte kan egentligen, för de är ju skyldiga att se till att alla 

(elever, min ant.) får det stöd som de behöver.” 

Rektorerna måste kunna våga ställa krav på sin chef att de inte klarar av att uppfylla sitt 

uppdrag och att det i sin tur påverkar elever och skolans personal, anser hon. 

Att skolan saknar resurser att nå alla elever är även det en bidragande del i att skolan inte 

kan arbeta fullt ut med inkludering vilket i sin tur inskränker specialpedagogens arbete. I 

Lindqvists studie (2013:125) är både lärare och specialpedagoger överens om att 

specialpedagoger behöver få mer inflytande kring arbetet med elever i behov av särskilt 
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stöd. Specialpedagogerna anser precis som specialpedagogerna i Coles studie (2005:288 

f.) att de har ett ansvar på skolan i arbetet med inkludering men att de saknar en tydlig 

ledningsfunktion i det arbetet och har mycket liten kontroll över den ekonomiska 

resursfördelningen på skolan. Enligt Cole (2005:304 f.) behöver specialpedagogen ingå i 

skolledningen och därigenom få mer makt att bestämma över resurser för att arbetet med 

inkludering på skolorna ska lyckas och på så vis skulle specialpedagogens uppdrag kunna 

bli genomförbart. 

 

Jag har i min analys berört olika infallsvinklar som berör specialpedagogens arbete och 

kopplat det till genus, makt, normer och värderingar. I nästa kapitel kommer jag att knyta 

samman min analys med tidigare forskning och teorier för att på så vis ge svar på mina 

frågeställningar. 
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Diskussion 

Undersökningen har problematiserat hur olika maktaspekter samvarierar i skolan och 

vilka normer och värderingar som påverkar specialpedagogen i sitt arbete med 

inkludering. Utifrån ett intersektionellt perspektiv har studien lyft olika processer som 

kopplas till specialpedagogens arbete där genusperspektivet har varit centralt. Studien 

baseras på intervjuer med fyra specialpedagoger och har utgått ifrån deras personliga 

erfarenheter i hur de påverkas av skolans organisation i arbete med elever, lärare och 

ledning. Undersökningens övergripande syfte har varit att problematisera 

specialpedagogens roll utifrån ett genusperspektiv, vilket grundar sig i att yrket är 

kvinnostämplat. Jag har belyst vilka maktrelationer som samvarierar i olika 

genuspraktiker så som organisationsstrukturer och organisationskulturer utifrån 

specialpedagogernas beskrivningar av sina erfarenheter.  

Studien ger ett intersektionellt perspektiv på maktordningar i vilka över- respektive 

underordningar som finns i arbetsplatsens kultur och organisation och hur 

specialpedagogens arbete påverkas av dessa skärningspunkter. Jag har i undersökningen 

utrönt om specialpedagogen anpassar sig för att passa in i en viss roll eller kan de gå 

utanför den rollen för att bättre försöka uppnå tillgänglighet för alla elever i skolan. 

Studien har även problematiserat vad det finns för förväntningar på yrkesrollen och om 

det finns en anledning till att dessa praktiker fortsätter att existera. Syftet har likaledes 

varit att problematisera vad inkludering innebär för specialpedagogerna och belyst hur 

inkludering omförhandlas i specialpedagogens vardag, samt vilken betydelse 

specialpedagogens syn på sin yrkesroll har i hens arbete med lärare, elever och 

skolledning, för att skolan ska bli mer inkluderande.   

Som tidigare nämnts under kapitel ”Inledning” och ”Metod och empiri” har jag beskrivit 

Woolhouse (2014) studie som berört delar av det som har problematiserats i min 

undersökning. Jag har därför delvis tagit min utgångspunkt i hennes studie, men 

problematiserat utifrån det svenska skolsystemet. Likaså har jag inspirerats av Cole 

(2005) studie om att specialpedagogens roll behöver omförhandlas för att ges mer 

inflytande skolan för att inkludering ska kunna bli möjlig. Jag tar även min utgångspunkt 

i Wahl et al. (2011) beskrivning av organisation och kön, Ackers (1992, i Wahl et al., 

2011) teorier om könsuppdelningar i organisationsstrukturer, samt de los Reyes och 

Mulinari (2005) och Gruber (2008) idéer om intersektionalitet och slutligen även 
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Foucaults teorier om normalitet/avvikelse (Foucault, 1986 i Emanuelsson et al., 2001:115 

samt Foucault, 1979 i de los Reyes & Mulinari 2005:43 f.). Jag har även knutit an till 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv som har betydelse för min diskussion.  

Jag kommer nedan ge en fördjupad diskussion kring den tematiska analysen och 

återknyter till teoretiska reflektioner som kopplas till studiens forskningsfrågor, som är 

kursiverade i diskussionsdelen.  

Specialpedagogernas arbete med inkludering 

Hur tolkas och omförhandlas begreppet inkludering i skolan? Vilka utmaningar möter 

specialpedagogen för att arbeta med inkludering? Hur översätts det i praktik i 

specialpedagogens arbete?  

Specialpedagogens arbete med att skapa inkludering utifrån ett 

norm/avvikelseperspektiv  

På en skola har alla vuxna ett ansvar att bemöta alla elever menar en av 

specialpedagogerna. Enligt honom finns det en uppfattning bland en del lärare att 

specialpedagoger är bättre på relationer, än vad lärarna själva är, på grund av att lärare 

inte upplever att deras tid räcker till för relationsbyggandet med eleverna. Vilka roller 

som olika aktörer på en skola har påverkas av livserfarenheter och värderingar som i sin 

tur påverkar vilka förväntningar och vilket bemötande som ges i själva mötet, i det här 

fallet bemötandet av elever (von Ahlefeldt Nisser, 2014:13). Lärarna som beskrivs har en 

förnimmelse av att specialpedagoger är bättre på att bemöta elever än vad de själva är. 

Utifrån Foucaults teorier om hur subjektet konstrueras i det samhälle den befinner sig i 

utifrån vad som ses som normalitet kontra avvikande kan lärare i specialpedagogens 

beskrivning uppfatta att specialpedagogen är bättre på att bemöta elever än lärare själva, 

vilket kan ses som normbärande (de los Reyes & Mulinari, 2005:44). I detta fall kan 

specialpedagogen uppfattas som avvikande om specialpedagogen bollar tillbaka ansvaret 

till läraren när han hävdar att det är allas ansvar på en skola att bemöta elever. Det finns 

dominanta kulturer i de flesta organisationer som bestämmer hur man ska uppföra sig och 

hur man ska vara för att inte uppfattas som avvikande (Wahl et al., 2011:239). Enligt 

Stensmo (2008:22 f.) benämns de dominanta kulturerna av så kallade kulturbärare som 

bestämmer vad som går och inte går att göra, där den enskilda läraren begränsas av den 

kultur som finns på skolan. Om dessa lärare, som specialpedagogen beskriver, själva hade 
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fått frågan om de ansåg att det är allas ansvar i skolan att bemöta alla elever hade troligen 

lärarna svarat ja på den frågan.  I förhållande till rollfördelning kan lärare möjligtvis se 

specialpedagoger som bättre lämpade kring bemötande. Med utgångspunkt i Smiths 

”ruling relations” påverkas de vardagliga samspelen av maktrelationer som byråkrati, 

ekonomi, lagar och förordningar och där kan skolan ses som en central del för en rad 

samhälleliga anordningar som påverkar och formar det vardagliga livet i skolan (Smith, 

1987 i Gruber, 2008:28). Skolans personal bör i denna argumentering ses som en del av 

strukturer så som ekonomi, lagar och byråkratier och på så vis är de inte fria i sitt 

handlande (Gruber, 2008:28). Lärarna kan i sitt handlande känna sig låsta av olika 

byråkratiska ålägganden, lagar och förordningar och på så vis undermedvetet tro att de 

inte har utrymme att se sitt eget ansvar i att bemöta alla elever på skolan och därmed anse 

specialpedagogen som bättre lämpad för detta. 

Arbetet med lärarna och specialpedagogens brist på legitimitet 

Samtliga specialpedagoger poängterar att deras arbete med lärarna är av betydelse för att 

få skolan mer inkluderande. Däremot visar specialpedagogerna på att detta arbete är 

paradoxalt eftersom många lärare fortfarande har en kategorisk syn i att se på skolproblem 

medan specialpedagogerna har en mer relationell syn. Specialpedagogernas 

beskrivningar visar på att de saknar inflytande i att kunna förändra skolans arbete med 

inkludering, vilket grundar sig i att specialpedagogerna inte får den legitimitet och status 

att genomföra detta arbete. Bristen på legitimitet har berörts i tidigare studier, enligt 

Göransson et al. (2015:36) som grundar sig delvis detta i att specialpedagogerna som 

yrkesgrupp saknas i skollagen och andra förordningar som rör skolan. Precis som resultat 

från tidigare undersökningar, upplever specialpedagogerna i min studie att de har ett 

ansvar för att skolan ska bli mer inkluderande men de har en ganska liten ledningsfunktion 

och har ofta ingen kontroll över den ekonomiska resursfördelningen (Cole, 2005:288 f.). 

Enligt Cole (2005:288) behöver specialpedagogen få mer befogenheter genom att bli en 

del av skolledningen för att lyckas i sitt arbete med inkludering på skolan. Om rollen 

skulle utformas på ett sådant sätt skulle specialpedagogen få en mer kraftfull position på 

skolan i arbetet kring inkludering för elever med inlärningssvårigheter, vilket beskrivs 

mer ingående i nästa avsnitt (Cole, 2005:288, 297).  

Göransson et al. (2015:36) menar vidare på att specialpedagoger inte har tillkommit på 

grund av att skolan eller allmänheten har efterfrågat professionen utan yrkesrollen har 
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istället skapats som en del i en utbildningspolitisk intention, vilket även det är en orsak 

till att det relationella perspektivet inte har befäst i skolan. Göranson et al. (2015:30) visar 

i samstämmighet med min studie på att specialpedagoger har svårigheter i att hävda sin 

relationella syn i det dagliga arbetet med skolproblem, eftersom arbetet i stora delar 

fortfarande sker på individnivå. En av de specialpedagogerna som har en övergripande 

funktion beskriver att andra aktörer inom skolan inte har kunskap om hennes 

arbetsuppgifter. Specialpedagogen upplever att vissa lärare anser att hon som 

specialpedagog ska arbeta med enskild undervisning för elever i en mer regelbunden 

undervisning, vilket även det kan förklaras med vilka normer och värderingar som finns 

i organisationskulturen på skolan, dessa är ofta osynliga och omedvetna men de styr 

handlingar och tankar i ett förgivettagande i organisationen (Wahl et al., 2011:239). Även 

andra studier har lyft problemet att arbetet med elevers skolproblem fortfarande sker på 

individnivå och där specialpedagogens uppdrag inte alltid är förenligt med vad lärarna 

anser att specialpedagogen ska ägna sig åt (Lindqvist, 2013:124).  

Specialpedagoger i Lindqvists (2013:125) studie ansåg å andra sidan att lärarnas bristande 

kunskap i att bemöta elever i behov av särskilt stöd var en bidragande del till elevernas 

skolproblem. I min undersökning framkommer det att specialpedagogerna ser lärare som 

besitter förmågan att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och även lärare som saknar 

denna förmåga. Flera av specialpedagogerna i studien beskriver på olika sätt att de skulle 

vilja att de lärare som har denna förmåga skulle få delge sina kunskaper till andra lärare 

och på så vis nå bättre inkludering för eleverna på skolan, där specialpedagogerna kan 

vara en länk i att genomföra detta arbete vilket beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.  

Som tidigare nämnt anser flertalet av specialpedagogerna samarbetet med lärarna som en 

av sina viktigaste arbetsuppgifter kring arbetet med att få med alla elever i 

undervisningen. En av specialpedagogerna anser att hans arbete är som mest intressant 

när han lyckats påverka andra vuxna i skolan att arbeta med att få med alla elever. 

Specialpedagogen menar att lärarna behöver förstå att elever gör sitt bästa hela tiden och 

att man som lärare måste tänka mindre på rättvisetänket. Precis som Gruber (2008:165) 

anser han att skolan inte kan uppnå rättvisa genom att alla elever har samma regler eller 

gör samma sak utan det handlar istället om att alla aktörer på skolan arbetar med att alla 

elever har olika förutsättningar. Att specialpedagoger och andra aktörer inom skolan har 

divergerande förstålelse i hur specialpedagogens uppdrag utformas bekräftas i min studie 

och verifierar von Ahlefeldt Nisser (2014:22) resonemang att det finns ett behov av att 
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problematisera och diskutera specialpedagogens roll, anställningsform och uppdrag 

kontinuerligt. 

Specialpedagogernas arbete med ledningen 

Samtliga specialpedagoger betonar vikten av att kunna ha ett nära samarbete med 

ledningen för att en skola ska uppnå bättre inkludering. Flera specialpedagoger i studien 

menar på att detta arbete försvåras om skolans ledning har ett otydligt ledarskap i frågor 

som gäller elever i behov av särskilt stöd. En av specialpedagogerna anser att en 

skolledning behöver ha mer insikt i hur man arbetar med elever i behov av stöd för att de 

i sin tur ska kunna stötta upp lärarna i sitt arbete att stödja eleverna på bästa sätt. Enligt 

von Ahlefeldt Nisser (2014:8) har rektorerna en stor inverkan på hur specialpedagogernas 

arbetsuppgifter utformas och vilken roll specialpedagogerna får på skolan. En annan av 

specialpedagogerna anser även att ledningen behöver vara tydlig med vad som ingår i 

specialpedagogens arbetsuppgifter, framförallt är lärare varit på samma arbetsplats och 

nu arbetar som specialpedagog. I de dagliga praktikerna som Acker beskriver, är beslut 

som fattas av chefer ofta rutinmässiga och omedvetna om att de skapar uppdelningar 

mellan könen (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:94). Könsuppdelningen i praktikerna 

handlar om hierarkiska relationer mellan kön i exempelvis arbetsuppgifter (Acker, 1992 

i Wahl et al., 2011:9). Enligt specialpedagogen är det inte bytet av arbetsuppgifter som är 

problemet utan att ledningen inte har tydliggjort vad hennes nya arbetsuppgifter är och 

hon beskriver att det har fungerat för andra lärare som har bytt till andra arbetsuppgifter. 

Att vissa arbetsuppgifter är mer tydliga än andra inom en organisation kan också leda till 

att de som har otydliga roller inte har samma status i en organisation.  

Cole (2005:288 f.) beskriver i sin studie att specialpedagoger som är verksamma i 

England och Wales saknar status inom skolan och att de i princip är maktlösa i 

skolsystemet. Specialpedagogens position påverkas av skolans kultur och rektorernas 

värderingar av arbetet med inkludering, vilket bidrar till att specialpedagogens uppdrag 

kring inkludering i princip blir en omöjlig uppgift, om skolan har en annan uppfattning 

om hur skolan ska utformas (Cole, 2005:288 f., 304). Specialpedagogernas administrativa 

arbete är inte alltid synligt för all skolpersonal, utan kanske bara synligt för exempelvis 

ledningen och några få lärare i organisationen. Varför inte specialpedagogernas 

arbetsuppgifter blir mer tydliga kan delvis bero på vilken kultur som finns på skolan, där 

oskrivna regler och normer gör att arbetet med elever sätts i främsta rum. 
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Resursfördelning 

Att skolan saknar resurser att nå alla elever är även det en bidragande del i att skolan inte 

kan arbeta fullt ut med inkludering vilket i sin tur inskränker specialpedagogens arbete. I 

Lindqvists studie (2013:125) är både lärare och specialpedagoger överens om att 

specialpedagoger behöver få mer inflytande kring arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Specialpedagogerna i min studie anser precis som specialpedagogerna i Coles 

(2005:288 f.) studie att de har ett ansvar på skolan för arbetet med inkludering men att de 

saknar en tydlig ledningsfunktion i det arbetet och har mycket liten kontroll över 

ekonomiska resursfördelningen på skolan. En av specialpedagogerna beskriver 

maktlösheten i att hon ser elevernas behov, men att skolan saknar resurser för att 

tillgodose eleverna det som de har rätt till.  Hon anser att behovet av resurser är en större 

fråga än vad rektorerna ensamma klarar av och hon menar att rektorerna måste våga slå 

uppåt i systemet och våga ställa krav på sin chef att de inte klarar av att uppfylla sitt 

uppdrag. Enligt Cole (2005:304 f.) behöver specialpedagogen ingå i skolledningen och 

därigenom få mer makt att bestämma över resurser för att arbetet med inkludering på 

skolorna ska lyckas och på så vis skulle specialpedagogens uppdrag kunna bli 

genomförbart. 

Genuspraktiker i skolan som organisation 

Vilka erfarenheter ligger i genuspraktiker inom organisationen skola och vilka 

förväntningar ligger det i yrkesrollen? Hur upprätthålls dessa praktiker och vilka 

möjligheter finns att förändra dem? 

De fyra specialpedagogerna som har medverkat i undersökningen är inte verksamma på 

samma arbetsplats men jag anser ändå att det kan vara värdefullt att dra paralleller till 

”intern könssegregering” (Wahl et al. 2011:39) när jag belyser genus i 

specialpedagogsollen. Specialpedagogerna är som sagt inte verksamma på samma 

arbetsplats och skolorna de arbetar på kan se olika ut utifrån skolans behov. Men att deras 

arbetsuppgifter skiljer sig åt kan även tyda på att kvinnor och män tar sig an eller tilldelas 

av andra, olika arbetsuppgifter utifrån genus medvetet eller omedvetet. I dessa 

organisationer kan det te sig som att kvinnor och män har samma yrkesroll men att de i 

själva verket är en könssegregerad organisation (Wahl et al., 2011:66).  Enligt Woolhouse 

(2014:143) bör inte en professionell yrkeskategori vara beroende av förväntade 

könsnormer utan den borde byggas på hur individer utnyttjar sin erfarenhet, kunskap och 
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personliga egenskap för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt (Woolhouse, 2014:143). Vad 

som framkommer i min undersökning är att kvinnliga och manliga specialpedagoger 

arbetar med olika arbetsuppgifter vilket även kan ses som en tydlig genusskillnad vilket 

kommer behandlas längre fram i avsnittet. 

Genusanalys på specialpedagogens arbete med elever 

Både en av de kvinnliga specialpedagogerna och den manliga specialpedagogen ger i 

deras beskrivningar av arbetet med eleverna ett uttryck för att lärandet inte kommer i 

första hand. De menar istället på att en specialpedagog i första hand behöver vara 

omvårdande och trygghetsskapande och att lärandet först kan ske när eleverna känner sig 

trygga. Omvårdnadspraktiker som främst tillskrivs kvinnor stämmer inte överens med 

specialpedagogernas beskrivningar, då både den manliga och en av de kvinnliga ger 

denna beskrivning (Woolhouse, 2014:138).  

Samtliga specialpedagoger skildrar att de ofta arbetar med elever som lärarna upplever är 

svåra att undervisa och de ger liknande uttryck för att kämpa för att alla elever ska känna 

sig delaktiga. Kämparen kan vara ett annat ord för krigare som i Woolhouse (2014:138) 

ses som ett stereotypiskt manligt attribut, vilken både den manliga och de kvinnliga 

specialpedagogerna beskriver i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Precis som 

jag påpekade i kapitlet ”Tidigare forskning” anser inte jag att Woolhouse (2014:138) 

resonemang om vad som kan ses som manliga respektive kvinnliga attribut är gångbara 

eftersom alla omsorgspraktiker innefattar en kamparena på grund av att kvinnors 

omsorger alltid är undervärderade, där män är experter på vad som borde göras och 

kvinnorna är praktikerna. 

Genusanalys kring arbetet med att få lärare att verka för inkludering 

Flertalet av specialpedagogerna vittnar om att elever som inte fungerar hos vissa lärare 

kan hos andra lärare fungera utmärkt. Specialpedagogerna ger olika beskrivningar på hur 

man kan arbeta vidare med detta för att få alla elever delaktiga. En av specialpedagogerna 

beskriver att det inte är gångbart att ge tips till lärarna hur de ska jobba. Utifrån en 

genusanalys ger specialpedagogerna samma uttryck för att det är viktigt att arbeta med 

lärarna i att få dem att förstå att elevers olikheter kan vara en tillgång i klassrummet men 

de ger ändå divergerande svar på hur det ska gå till. En av de kvinnliga 

specialpedagogerna försöker ge en förklaring till hur lärare ska se på eleverna medan den 
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manliga beskrivningen ger honom mandat att säga hur han gör, vilket kan upplevas som 

professionellt. Ackers definition av identitetsarbete handlar om att kunna uppfatta 

situationer och hur man ska uppföra sig i en social interaktion med andra människor 

(Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:95). Den manliga specialpedagogen ger troligen, genom 

sina erfarenheter, inte råd till lärare i hur de ska göra utan väljer en annan infallsvinkel 

och beskriver hur han gör istället. Han gör egentligen inte något annorlunda än den 

kvinnliga specialpedagogen, det tolkas bara annorlunda av lärarna som de jobbar med.  

Det kan vara så att män i organisationer med majoriteten kvinnor får fördelar i sin 

ställning just för att män ses ha en överordnad status i samhället, där den manliga bär 

professionen medan den kvinnliga specialpedagogen bär omsorgen (Acker, 1992 i Wahl 

et al., 2011:96). I den kvinnliga specialpedagogens fall gör hon en beskrivning som kan 

kopplas till Coles artikel (2005:288, 297) att specialpedagoger inte har något inflytande 

på att få skolan mer inkluderande. För att lyckas med inkludering och få alla elever att 

känna delaktighet behöver specialpedagogernas få en mer inflytande position på 

arbetsplatsen (Cole, 2005:288, 297).  

Otydligheten i rollen utifrån ett maktperspektiv 

De kvinnliga specialpedagogerna beskriver att deras roll är otydlig både för de själva men 

även för andra i organisationen, vilket kan vara en anledning i att de inte har den 

legitimitet och status som krävs för att skolan ska uppnå bättre inkludering. Att rollen är 

otydlig för aktörer som har ett nära arbete med specialpedagogen kan kopplas till en 

underordning av makt, där specialpedagogen inte förväntas leda lärare i hur de ska göra 

(Gruber, 2008:164 f.). Flertalet av de intervjuade specialpedagoger berättar om sociala 

konstruktioner i vad som förväntas av vad en specialpedagog ska arbeta med i skolan 

(Emanuelsson et al., 2001:115). Vissa professioner i samhället har tolkningsföreträde i 

vad som ska ses som normalt kontra onormalt (Emanuelsson et al., 2001:115). Det kan 

därigenom ses som normbrytande om specialpedagogen inte gör som exempelvis lärare 

förväntar sig att de ska göra när det gäller vem som ger och hur stöd ges till elever som 

uppfattas ha skolproblem. Normalitet och avvikelse kan inte ses i kollektivet kvinnor 

eftersom det är en underordnad identitet (Foucault, 1979 i de los Reyes & Mulinari, 

2005:43). En underordnad blir avvikande om hen inte accepterar sin ställning i 

maktordningen (de los Reyes & Mulinari, 2005:43). Även den andra övergripande 

specialpedagogen beskriver att hennes uppdrag inte alltid är självklart, inte ens för henne 

själv. Hon belyser att man som specialpedagog ofta är ensam i sin yrkesutövning på en 
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skola. Att ensamheten i rollen som specialpedagog försvårar hennes arbete kan kanske 

förklara varför andra i skolans organisation inte förstår vad specialpedagogen arbetar med 

och på så vis har andra förväntningar på vad specialpedagogen ska göra.  

Sett ur ett genusperspektiv har den manliga specialpedagogen ett mer tydligt uppdrag, där 

lärare och annan personal vet vad hans arbetsuppgifter i huvudsak handlar om, såsom 

arbete med specifika elever. Samtidigt införlivar han vad som kan ses normbärande på 

skolorna, att just arbeta med elever. Manliga anställda i kvinnodominerade 

organisationer, så som skolan, kan få fördelar eftersom mannen som ses ha en överordnad 

status i samhället och kan genom det få mer inflytande i sin ställning (Acker, 1992 i Wahl 

et al., 2011:96). Samtliga specialpedagoger arbetar med elever även om de tre kvinnliga 

specialpedagogerna arbetar kring eleverna med mer byråkratiska arbetsuppgifter och 

deras arbete är inte lika synligt för alla personal i organisationen. Att män får fördelar i 

organisationer är som nämnts i tidigare kapitel är en del av omedvetna processer som inte 

är tydliggjorda för vare sig män eller kvinnor. För att kunna analysera det behöver man 

analysera människors handlingsutrymme på strukturnivå och inte individnivå (Butler, 

2007: 231 samt Wahl et al., 2011:248). 

Intersektionell analys på specialpedagogens bakgrund 

von Ahlefeldt Nisser (2014:6) menar att specialpedagogens yrkesroll skapas i det 

sammanhang som hen ingår i, där specialpedagogens utbildningsbakgrund samt 

styrdokument har stor påverkan. Två av de kvinnliga specialpedagogerna anser att det 

skiljer sig åt att vara verksam som specialpedagog på olika stadier i skolan så som 

fritidshemmen, förskola och de olika stadierna i grundskolan. De betonar att de olika 

stadierna inom grundskolan och gymnasiet är mer lika varandra än vad fritidshemmen 

och förskolan är eftersom samtliga lärare inom grundskolan och gymnasiet har erfarenhet 

av att arbeta med elever och stå inför en klass. Ett intersektionellt perspektiv på 

organisationskulturer vidgar definitionen av det som är främmande i kulturen och som 

många gånger uppfattas som ”de andra” (Wahl et al., 2011:137). De två nämnda 

specialpedagogerna menar båda att det kan uppstå problem om man inte kan skolans 

praktik som specialpedagog och de ser det därför inte som lämpligt att fritidspedagoger 

och/eller förskolelärare ska vara verksamma som specialpedagoger främst inom de högre 

stadierna inom grundskolan och gymnasiet, vilka i deras tal blir ”de andra”. Mot det ger 

den manliga specialpedagogen en divergerande ståndpunkt när han inte anser att det är 
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något hinder att ha en annan grundutbildning än den som man är verksam specialpedagog 

i. Han betonar istället andra förmågor som viktiga så som personlighet när man arbetar 

inom yrket. Sett till en genusdiskurs kan personlighet vara nära sammankopplad med 

personens genus. Den manliga specialpedagogen kan vara diskursivt uppmuntrad i att 

vara en personlighet istället för att bedömas i enlighet med sitt genus, eftersom hans genus 

ger bättre svängrum i att vara fri i sina uttryckssätt. I Ackers syn på könsuppdelning 

handlar interaktioner om hur människor i vardagen uppfattar maktrelationer (Acker, 

1992, i Wahl et al., 2011:95). I en organisation kan kön vara uppdelat i positioner där det 

finns olika förväntningar på människor beroende på position även om positionen är jämlik 

mellan könen (Acker 1992, i Wahl et al., 2011:95).  

De kvinnliga specialpedagogerna ansåg att det var viktigt att man hade rätt 

grundutbildning för det stadium som man var verksam specialpedagog i, medan den 

manliga specialpedagogen inte ansåg att detta hade någon betydelse på arbetet. Makt 

skapas som tidigare nämnts inte bara i intersektioner mellan olika strukturer, utan 

institutionella regelverk och individens handlingar är även betydelsefulla i 

kategoriserandet av exempelvis klass och kön (de los Reyes & Mulinari, 2005:90). Även 

om det finns institutionella regelverk som säger att en specialpedagog bör vara verksam 

på det stadium som hen har sin grundutbildning i, är det ändå individens handling i vad 

som anses rätt ett utryck för makt (Göransson et al., 2015:12 samt Tornberg & Svensson, 

2012:11). Enligt Wahl et al. (2011:137 f.) ses kön som det centralt avvikande i den kultur 

som råder i organisationen men som skapas i förhållande till andra kategorier. I ett 

intersektionellt perspektiv ses makt i flera dimensioner där utbildning kan vara en 

dimension (Wahl et al., 2011:137 f.). Utifrån det blir specialpedagogernas tal om rätt 

utbildad på rätt plats ett uttryck för maktrelationer mellan kvinnliga specialpedagoger 

beroende på vilken utbildning specialpedagogen har. Den manliga specialpedagogen 

berörs inte av denna maktaspekt för att han ses som överordnad per definition utifrån det 

genus han har tillskrivits där makt ses symboliskt i organisationer utifrån 

handlingsutrymme, status och resurser (Acker, 1992 i Wahl et al., 2011:96 samt Wahl et 

al., 2011:250). 

Avslutande reflektion 

De kvinnliga specialpedagogerna visar på att skolan formar specialpedagogen och de 

anpassar sig till organisationen för att passa in i en viss roll vilket leder till att 
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specialpedagogerna har svårigheter i att gå utanför den rollen de har för att bättre försöka 

uppnå tillgänglighet för alla elever i skolan. Wahl et al. (2011:252) beskriver att en 

organisation behöver tänka på ett annat sätt för att kunna utmana de maktordningar som 

finns (Wahl et al., 2011:252). Jag anser i likhet med Woolhouse (2014:143 ff) att 

specialpedagogsrollen behöver omformas för att flera ska utbilda sig till specialpedagoger 

oavsett genus, etnicitet och ålder för att uppnå en bättre inkludering i skolan. Den manliga 

specialpedagogen har i sina beskrivningar visat på att han har större svängrum och är mer 

fri i sitt handlande. Han uppfattas inte heller som avvikande om han bryter mot förväntade 

värderingar och normer inom skola, han kan på så vis gå utanför den förväntade rollen 

och på det sättet även verka för en bättre inkludering på skolan. I en organisation kan 

genus vara uppdelat i positioner där det finns olika förväntningar på människor beroende 

på position även om positionen är jämlik mellan könen (Acker 1992, i Wahl et al., 

2011:95). 

Som tidigare nämnts upplever främst de kvinnliga specialpedagogerna att de saknar 

legitimitet på skolan i arbetet med inkludering och de ser detta arbetet många gånger som 

verkningslöst. För att höja professionen och statusen i yrket behöver specialpedagogen få 

mer inflytande i arbetet med inkludering (Cole, 2005:304 f.). Att specialpedagogsyrket är 

kvinnostämplat har också betydelse för att kvinnor kan ses som avvikande i 

organisationen just utifrån att de är kvinnor, eftersom de är i underordnad ställning till 

männen. Kvinnan blir först avvikande hon får en maktposition i organisationen, därför att 

de inte accepterar sin ställning i maktordningen (Foucault, 1979 i de los Reyes & Mulinari 

2005:43 f.). Även om specialpedagoger får mer makt och inflytande i organisationen och 

blir en del av skolledningen kan fortfarande kvinnliga specialpedagoger bli motarbetade 

av andra i skolan, eftersom de då kan uppfattas som avvikande på grund av 

maktpositionen och på så vis kommer de ändå stöta på svårigheter i sitt arbete med 

inkludering i skolan (de los Reyes & Mulinari, 2005:43 f.). Detta kan vara en anledning 

till att dessa genuspraktiker vidmakthålls. Det är i återskapandet mellan aktör och struktur 

föreställningarna ses som naturliga och funktionella och därigenom upprätthålls 

könsordningar (Wahl et al., 2011:248 samt Butler 2007:231). Även om skolan kan 

upplevas som en jämställd organisation, utifrån att män och kvinnor har samma yrkesroll 

kan organisationen likväl vara könssegregerad, eftersom kvinnor och män inom samma 

yrkeskategori, i det här fallet specialpedagoger, har olika arbetsuppgifter inom 

organisation (Wahl et al., 2011:66). Det går inte att förändra könsordningen om man inte 
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ser till maktdimensionen menar Wahl et al. (2011:252). Man behöver tänka på ett annat 

sätt och våga bryta normer för att utmana de maktordningar som finns i en organisation 

(Wahl et al., 2011:252). Genuspraktiker inom skolan behöver synligöras för att på det 

sättet kunna arbeta mer effektivt med att få en skola som blir tillgänglig för alla elever. 

Enligt Woolhouse (2014:143), bör inte en professionell yrkeskategori vara beroende av 

förväntade könsnormer utan den borde byggas på hur individer utnyttjar sin erfarenhet, 

kunskap och personliga egenskap för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsen har problematiserat och synliggjort olika genuspraktiker och maktordningar 

inom skolan som påverkar specialpedagogens arbete med inkludering. Även om studiens 

syfte inte var att synliggöra genusstrukturer på min egen arbetsplats, har uppsatsens 

resultat ändå möjliggjort detta. Wahl et al. (2011:253) skriver att det är viktigt att kunna 

reflektera över hur könsordningen ser ut i sin egen organisation för att kunna göra en 

förändring. Studiens resultat har synliggjort att genus och olika maktstrukturer har 

betydelse i hur specialpedagoger arbetar och vilka förväntningar som kan finnas på dem 

i deras arbete med att få skolan mer inkluderande. Detta synliggörande har skapat 

möjligeter i att förändra organisationen skola och göra den mer jämställd. För vidare 

forskning kan även ytterligare studier visa på hur man arbetar mer praktiskt i vardagliga 

praktiker med genuspraktiker och maktordningar som finns inom skolan för att på så vis 

nå bättre inkludering i skolan. Utifrån ett intersektionellt perspektiv skulle även etnicitet 

kunna belysas mer ingående och dess betydelse för skolans personal.  Vad skolan behöver 

göra för att bli en mer jämställd organisation är ett brett underlag som kan innefatta flera 

yrkeskategorier än endast specialpedagoger inom skolan.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

1. Berätta om din vardag på jobbet! 

 

2. Hur ser du på din roll som specialpedagog? 

 

3. Hur kom det sig att du valde att bli specialpedagog? (vad har du för 

bakgrund som lärare). 

 

4. Beskriv på vilket sätt som du arbetar med lärarna?  

 

5. Berätta hur du arbetar med ledningen på skolan?  

 

6. Beskriv hur du arbetar med eleverna på skolan?  

 

7. Hur är det tänkt att elever som är i behov av stöd ska delta i 

undervisningen och andra aktiviteter? 

 

8. Hur upplever du att bemötanden och inkludering för elever med stöd 

i olika aktiviteter? 

 

9. Hur arbetar du med att förebygga och/eller lösa kriser/konflikter i 

situationer kring elever med stöd. 

 

 

 

 

 

 


