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Sammanfattning: 

Studiens syfte var att studera hur några rektorer beskrev och resonerade kring 

specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter. Vi gjorde intervjuer med rektorer eftersom 

rektorn är den som är ytterst ansvarig för skolan och för att alla elever får den utbildning och 

det stöd de har rätt till. Vi analyserade sedan vårt resultat med det relationella, och det 

kategoriska perspektivet samt med professionsteorin. Resultatet av vår studie visade att 

rektorernas syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter varierade väldigt mycket.  Något 

som rektorerna var överens om var att specialpedagogen skulle ägna sig åt handledning, arbete 

med elever i behov av särskilt stöd och att vara en spindel i nätet gällande 

elevhälsogruppen/elevhälsoteamet (EHG/EHT). I och med denna studie så blev vår förståelse 

och kunskap inom vårt blivande yrkesval mycket starkare. Vi upptäckte att kunskapen och 

användandet av specialpedagogens kompetens och kunskaper inte alltid får tillräckligt med 

utrymme i skolan. Vi ser att det finns ett stort behov av ett mer och större organiserat 

specialpedagogisk arbete, men kunskaperna och möjligheterna om specialpedagogen är kraftigt 

begränsade både i skolan men också inom legitimation, lag och styrdokument. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla rektorer som varit med i denna studie utan er hade det inte gått. 

Sen vill vi även tacka våra familjer och vänner som har stöttat och funnits där, gett oss utrymme, 

tips och fört meningsfulla diskussioner med oss. Vi vill även tacka vår handledare Gunnlaugur 

som snabbt har gett oss feedback och fått oss att fundera några varv till.  

 

Vi tillägnar denna studie till alla specialpedagoger och blivande specialpedagoger. Vi hoppas 

att detta blir ett litet bidrag till att stärka specialpedagogen och att få igång en diskussion kring 

hur specialpedagogen kan nå en professionell jurisdiktion som vi anser att den så väl behöver. 

Detta för att stärka skolan med dess personal så att det i slutänden gör så att våra elever får en 

kvalitativ, framgångsrik utbildning och genom det så stärks hela vårt samhälle.  
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1. INLEDNING 
 

Vi är i slutet av vår utbildning och många frågor har väckts angående specialpedagogens 

yrkesroll. När vi läser annonser och när vi går på anställningsintervjuer får vi uppfattningen av 

att det finns rektorer som inte skiljer specialpedagogen och speciallärarens olika uppdrag. Om 

så är fallet hur ska vi då tackla vårt blivande yrkesval? Vilka dilemman väntar oss? Vad säger 

forskningen?  

     Under vår utbildning så har vi fått en tydlig bild och verktyg av vårt blivande yrke som inte 

verkar stämma överens med vad rektorer förväntar sig av oss. Enligt skollagen är det rektor 

som är ytterst ansvarig för arbetet med särskilt stöd (SFS 2010: 800).  Därför anser vi att det är 

viktigt att ta reda på vilken kunskap som rektorerna har när det kommer till specialpedagogens 

kunskaper, kompetens och arbetsuppgifter. Vi skulle vilja veta på vilket sätt rektorer använder 

sig av specialpedagogisk kompetens samt vilka kunskaper de vill se i en specialpedagog. Vi vill 

också få reda på vilka arbetsuppgifter som ges till specialpedagogerna.   

     Lindqvist (2013) studie är ett exempel på studier om olika yrkesgrupper, inklusive rektorers, 

arbetssätt och syn på specialpedagogik. Lindqvist (2013) kommer fram till att många av 

yrkesgrupperna ser på elever i behov av särskilt stöd som att det är eleven som äger bristerna 

inte att det är lärarens undervisning eller miljön och dess organisation som brister. Rektorerna 

i studien svarade att de ofta ville att eleverna skulle tillhöra den ordinarie klassen med stöd av 

specialpedagog. Lindqvist (2013) skriver också att specialpedagogens roll är svårdefinierad då 

det inte finns tydliga arbetsuppgifter kopplade till den här yrkesrollen.  

     Skolinspektionen gör inspektioner och undersökningar varje år för att se om skolorna följer 

de lagar och styrdokument som finns. År 2016 var inget undantag, i den rapporten skriver 

skolinspektionen att det stöd och de åtgärder som ges till elever i behov av särskilt stöd ofta är 

schablonmässiga och att de ofta inte utgår ifrån elevens individuella förutsättningar 

(Skolinspektionen, 2017). Dessa slutsatser väcker tankar om den specialpedagogiska 

kompetensen ute på skolorna, och huruvida beslut om särskilt stöd fattas av rätt personal utifrån 

relevanta grunder.  

     Vi har valt att enbart fokusera på vilket synsätt rektorer har när det gäller specialpedagogens 

kompetens och yrkesroll. Genom att studera deras perspektiv får vi en förståelse och kunskap 

som stärker oss som blivande specialpedagoger. Dessa kunskaper kan vara till hjälp och stöd i 

skolutvecklingsfrågor och utveckling kring det specialpedagogiska arbetet 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att studera och analysera hur några rektorer beskriver och resonerar kring 

specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter.  

 

• Hur definieras en specialpedagogs kunskaper ur rektorernas synvinkel? 

• Hur resonerar rektorerna kring specialpedagogens kompetens? 

• Hur beskriver rektorerna skolans specialpedagogiska synfält? Vem gör vad och varför? 
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2.  BAKGRUND 
 

I följande kapitel kommer vi att gå igenom den historiska utvecklingen av - och tidigare 

forskning kring specialpedagogens kompetens och arbetsuppgifter både nationellt och 

internationellt, detta för att belysa hur specialpedagogrollen och yrket har utvecklats. Vi 

kommer även att jämföra examensförordningen för både speciallärare och specialpedagoger för 

att påvisa de skillnader som finns. Vi klarlägger även vilken behörighet som en specialpedagog 

får efter avslutad utbildning. Sist i det här kapitlet illustrerar vi vad som står i skollagen och 

skolans styrdokument kring specialpedagogen och specialpedagogik.  

 

2.1  Definition av specialpedagogik 

Det specialpedagogiska forskningsfältet kallas för ett tvärvetenskapligt forskningsfält då det 

samverkar med flera olika fält, däribland det psykologiska- och medicinska fältet (Fischbein 

2007; Rosenqvist 2007). Specialpedagogikens huvudintresse har sedan länge varit att: ”studera 

individer eller grupper i behov av särskilt stöd samt utveckla metoder för att stödja och hjälpa.” 

(Ahlberg, 2007, s.67).  Om specialpedagogen ska kunna stödja och hjälpa som Ahlberg skriver 

kan det ibland behövas en medicinsk eller psykologisk förklaring till en elevs svårigheter och 

därför behöver specialpedagogiken samverka med andra fält.  

     Under de senaste årtiondena så har specialpedagogik mestadels handlat om inkludering, 

avvikande/normalt, delaktighet och gemenskap. Ett begrepp som ofta förknippas med 

specialpedagogik är inkludering (Ahlberg 2007; Nilholm 2006). Nilholm (2006) menar att 

inkludering är ett sätt att se på den organisatoriska delen, där miljön och omgivningen ska 

anpassas efter individens förutsättningar, medan integrering utgår från att individen ska passa 

in i en oförändrad miljö Begreppet inkludering har fått en större betydelse sedan 

Salmancadeclarationen (UNESCO, 1994) infördes (Nilholm 2006). Salmancadeclarationen har 

blivit ett viktigt dokument för regeringar och andra organisationer när det gäller arbetet med 

elevers rättigheter till rätt stöd (UNESCO, 1994). Den har en handlingsram som regeringar kan 

luta sig mot. Salmancadeclarationen (UNESCO, 1994) är tydlig när det gäller särskilt stöd, att 

stödet ska ges inom ramen för ordinarie undervisning och inte vara något annorlunda eller extra: 

”Within inclusive schools, children with special educational needs should receive whatever 

extra support they may require to ensure their effective education. Inclusive schooling is the 

most effective means for building solidarity between children with special needs and their peer” 

(UNESCO, 1994 s.12). Specialpedagogik kan betraktas som ett dilemma då vi först måste 
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kategorisera barn som normala eller avvikande för att sedan kunna ge eleverna det stöd som de 

behöver (Nilholm, 2006). Det skapar funderingar kring om pedagogiken passar eller anpassas 

utifrån alla elevers förutsättningar eller om det är en pedagogik som är speciell.” Medan 

inkludering således ska omfatta alla elever (en skola för alla) kvarstår en relativt 

oproblematiserad relation mellan (normal) pedagogik (en pedagogik för de flesta) och 

specialpedagogik (en pedagogik för några få).” (Nilholm, 2006, s. 28)  

 

2.2. Definition av begrepp 

Vi undersöker vad rektorer anser att en specialpedagog har för kunskap och kompetens. När vi 

använder begreppet kompetens menar vi tillräcklig, skicklig och behörig (SAOL 2015). Ordet 

kunskap utgår vi ifrån vetande, insikt och kännedom (SAOL 2015). Det vill säga att kompetens 

innebär att specialpedagogen är behörig och har tillräckliga färdigheter i sin yrkesroll medan 

kunskaper har en vetskap och insikt i sin yrkesroll.  

    Vi skriver i uppsatsen om elevhälsogruppen/elevhälsoteamet, vilket vi i fortsättningen 

kommer att förkorta EHG/EHT. Elevhälsan består av olika professioner som tillsammans ska 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande för alla elever.   

 

2.3. Specialpedagogutbildningen - en tillbakablick 

Det har alltid funnits traditioner av att urskilja ”svaga” elever från ”normalbegåvade” (Hjörne 

& Säljö, 2013). De som förr i tiden undervisade dessa olika grupperingar, eller ”hjälpklasser”, 

var ofta vanliga lärare men även lärare med utbildning i hur de skulle hantera eleverna (Tinglev, 

2014).  

     Begreppet specialpedagogik introducerades år 1962 och att det var under det året som den 

första statligt reglerade speciallärarutbildningen kom (Tinglev, 2014). Under 1960- och 1970 

talet ökade specialundervisningen kraftigt och en oro uppstod då många elever inte klarade 

grundskolans utbildning (Persson, 2007). Traditionen i Sverige har varit att kompensera för 

elevernas brister med hjälp av speciallärare (Göransson m fl. 2016). I början på 1980 talet 

skriver Persson (2007) att regeringen tillsatte en arbetsgrupp med syfte att utreda varför det var 

så många elever som lämnade skolan med ofullständiga betyg. Arbetsgruppens utlåtande blev 

sedan en grund för en rapport som skolöverstyrelse skrev år 1983, där stod det att 

specialundervisningen inte var strukturerad och att det inte fanns något klart syfte och mål med 

specialundervisningen (Persson, 2007). Utifrån det valde regeringen att tillsätta en ny 

expertgrupp och på så vis blev en ny yrkesgrupp, specialpedagoger, introducerade i 

skolsystemet i syfte att minimera antalet elever som behöver specialpedagogiskt stöd (Persson, 
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2007). På 1990 talet så infördes således specialpedagogutbildningen. Sedan 1990 har 

specialpedagogutbildningen ändrats både i form och innehåll. Den skiljer sig dock som mest 

från den gamla speciallärarutbildningen genom att fokus riktats från elever med 

funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter till mer miljö- och organisationsinriktad blick 

(Utbildningsdepartementet 2011; Göransson m. fl, 2016). 

     Det har historiskt sett varit många turer kring specialpedagog- och speciallärarutbildningen. 

År 2005 gjorde högskoleverket en utredning av specialpedagogutbildningen (Högskoleverket, 

2006). Där framkom det att examensmålen tolkats olika på olika lärosäten, att specialpedagoger 

arbetade mestadels med förebyggande och övergripande arbete samt att specialpedagogerna 

lämnade arbetet med enskilda elever till lärarna (Högskoleverket 2006). Utifrån den 

utredningen beslöt regeringen att återinföra speciallärarexamen. (Utbildningsdepartementet, 

2011). Mellan åren 2007 och 2011 fanns således både specialpedagogutbildning och 

speciallärarutbildning, och så är det än idag. År 2011 gjordes det, på uppdrag av regeringen, en 

utredning om specialpedagogutbildningen var effektiv och om den skulle behållas. 

Högskoleverket (2012) kom fram till att specialpedagogutbildningen som den var i dåvarande 

form inte var nödvändig. De föreslog istället att specialpedagog skulle vara en inriktning i 

speciallärarutbildningen (Högskoleverket, 2012). Läsåret 2011/2012 genomförde 

Lärarförbundet en stor enkätundersökning för att ta reda på hur specialpedagoger och 

speciallärare arbetar ute på skolorna (Lärarförbundet 2012). Lärarförbundets slutsats av den 

undersökningen var att specialpedagoger och speciallärare är två professioner som uppfyller 

olika funktioner i skolorna och utifrån bland annat dessa argument lät regeringen 

specialpedagogutbildningen fortgå i dess nuvarande form (Lärarförbundet 2012, Magnússon 

2015). I dagsläget finns därför fortfarande två yrkesutbildningar, speciallärarutbildning med 

olika inriktningar och specialpedagogutbildning (SFS 2007:638). 

 

2.4  Nationell forskning 

Lindqvist (2013) skriver att det finns flera faktorer som avgör hur det går för en elev i behov av 

särskilt stöd. Det är bland annat lärarens kompetens, tillgång till specialpedagogisk kompetens, 

attityder, föräldrar och elevens egen motivation. När lärare får tid för gemensam kollegial 

reflektion, analys och diskussion kring arbetet utifrån skolans mål skapas bättre förutsättningar 

för ett professionellt förhållningssätt till arbetet (Ahlefeld Nisser, 2009). Enligt Heimdahl 

Mattson (2006) finns det okunskap kring vad en specialpedagog respektive speciallärare gör. 

Heimdahl Mattson (2006) skriver vidare "Flera av skolledarna höll inte isär begreppen 
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speciallärare och specialpedagog. Inte sällan benämnde skolledaren specialpedagogen som 

’Speciallärare’”(Heimdahl Mattson, 2006, s.23). Det finns med andra ord anledning att tro att 

rektorernas kunskap och synsätt påverkar möjligheterna för specialpedagogen att utföra sina 

arbetsuppgifter. Göransson, m fl (2015) hävdar att det inte alltid är klart vad som ingår i en 

specialpedagogs arbetsuppgifter. Svårigheterna uppstår när det finns olika uppfattningar och 

förväntningar på yrkesrollen vilket i sin tur kan leda till en kamp om yrkesgruppens formella 

och informella auktoritet. Vidare menar Göransson, m.fl. (2015) att många speciallärare och 

specialpedagoger också har svårigheter att hävda sin auktoritet för sitt yrke utifrån det 

arbetsområde som de har förberetts för under sin yrkesutbildning. Med det menar de att 

blivande specialpedagoger får en föreställning av yrkets uppgifter under pågående utbildning 

vilket i sin tur inte matchar förväntningarna som finns på arbetsplatsen. I sin resultatanalys har 

Göransson m.fl. (2015) kommit fram till att specialpedagogerna har svårt att hävda sin 

legitimitet. De skriver: 

 

Resultatanalysen visar vidare att de specialpedagogiska yrkesrollerna har utvecklat negativa 
förutsättningar för att hävda sin definition av specialpedagogisk verksamhet på flera arenor. 
Yrkesrollen får således svårigheter att stärka sin legitimitet och hävda sin definition av 
arbetsområden. På den juridiska arenan är det endast examensordningarna som yrkesrollen har 
att luta sig mot, andra yrkesgrupper som till exempel psykologer och läkare har här varit mer 
framgångsrika och kunnat avgränsa arbetsområden som Sina i Skollagen. (Göransson m.fl., 
2015, s.33)  

 

Lindqvist (2013) beskriver specialpedagogens arbetsuppgifter från ett utifrånperspektiv vilket 

innebär ett centralt övergripande perspektiv. Enligt detta perspektiv handlar skolutveckling om 

att främja och utveckla organisationen och dess läromiljöer med fokus på elever med särskilda 

behov. Det kan handla om kvalificerade samtal och att observera läromiljöerna snarare än att 

ha direkt undervisning med elever. Det går även att tillämpa ett inifrånperspektiv, enligt detta 

perspektiv bör specialpedagogen arbeta mycket med arbetslaget, den enskilde läraren och ha 

undervisning med elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist 2013).  

Ahlefeld Nisser (2014) skriver att specialpedagogerna har olika uppfattningar om innehållet i 

deras arbetsuppgifter. En specialpedagog kan arbeta inom olika områden, bland annat 

särskolan, grundskolan, förskolan och habiliteringen. Specialpedagoger i särskolan kan tycka 

att det är självklart att undervisa elever medan specialpedagoger som är anställda inom 

förskolan och grundskolan anser att det primära uppdraget är att utveckla lärandemiljön för en 

likvärdig skola för eleverna.  

Klang, Gustafsson, Möllås, Nilholm & Göransson (2016) beskriver i sin studie sex olika 

specialpedagogers syn på sin roll och sina arbetsuppgifter. Alla specialpedagoger i studien 
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beskriver sin roll olika, det vill säga att alla arbetar med olika saker och anser att de har olika 

områden som är huvudfokus (Klang m fl. 2016). I en studie gjord av Göransson, Lindqvist, 

Möllås, Almqvist & Nilholm (2016) skriver de i sitt resultat att både specialpedagoger och 

speciallärare ägnade sig åt undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Dock hade 

specialpedagogen mer rådgivning i sina arbetsuppgifter (Göransson m. fl 2016). Detta tyder 

också på att specialpedagogens yrke är svårdefinierat och tolkningsfriheten kan grunda sig på 

att det inte finns tydliga riktlinjer från varken lag eller styrdokument. Ahlefeld Nisser (2014) 

argumenterar för att skolledning bör ge speciallärare och specialpedagoger i uppdrag att arbeta 

förebyggande med organisationsfrågor ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Idag görs det inte 

i tillräckligt hög grad trots att det är något som behöver utvecklas för att garantera likvärdighet 

i förskola och skola.  

     Högskoleverket gjorde en utredning år 2011 med syfte att utreda behovet av 

specialpedagoger och om det behövs en särskild specialpedagogexamen 

(Utbildningsdepartementet, 2011). I utredningen, som beordrades av regeringen, står det:  

 

Högskoleverkets uppfattning är att den specialpedagogiska kompetensen som nu finns uttryckt 
i examensmålen för specialpedagogexamen behövs för att täcka den svenska förskolans och 
skolans behov av särskilt stöd på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Utbildningsdepartementet, 2011, s. 5).  

 

Högskoleverket fastställer också i utredningen att specialpedagog är ett yrke med diffusa 

arbetsuppgifter (Utbildningsdepartementet, 2011).  

     Den nationella forskningen och högskoleverkets utredning 2011 verkar vara överens om att 

specialpedagogens roll är diffus och innehåller många olika uppgifter. Detta verkar även variera 

beroende på vilken arbetsplats det är. I diskussionsdelen (kapitel 6) kommer vi att jämföra vår 

empiri med tidigare forskning och se om det finns liknelser eller om det skiljer sig åt.  

 

2.5 Internationell forskning 

Den svenska specialpedagogrollen och utbildningen är relativt unik i internationell jämförelse. 

Dock finns det motsvarigheter i andra utbildningssystem vad gäller arbetsuppgifter och ansvar 

(Cole 2005; Lindqvist, 2013). I England har SENCO’s (Special educational needs coordinator, 

vilket vi i fortsättningen benämner specialpedagog) funnits sedan 1981 men rollen fick 

legitimitet runt 1994 i och med att riktlinjer för verksamheten upprättades (Cowne, 2005). Det 

var det året, 1994, som specialpedagogen blev ansvarig för det särskilda stödet, (Tissot, 2013).  
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Cowne (2005) beskriver specialpedagogrollen i England som mångfacetterad och varierande.  

Denna variation har sina motsvarigheter i Sverige där specialpedagogens roll är komplex och 

ofta består av flera roller (Göransson m. fl. 2016). Specialpedagogen får ofta även andra 

uppdrag inom skolor, t.ex. som rektorer, men allmänt arbetar de mest med handledning och 

konsultation. Mackenzie (2007) skriver att specialpedagoger i England kände sig som 

brandmän då arbetsuppgifterna gick ut på att snabbt ”släcka bränder”, för att få eleverna att 

klara kunskapskraven.  Dock påpekar Cowne (2005) vikten av att en specialpedagog ska ha 

fortsatt kontakt med undervisning för att behålla trovärdighet och förtroende hos kollegor 

(Cowne, 2005). Även Rosen-Webb (2011) diskuterar specialpedagogens behov av varierad 

kompetens för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Hon nämner att en 

specialpedagog bör vara specialiserad inom undervisning och ledarskap för att kunna utveckla 

skolan, hjälpa och stödja lärare och speciallärare i elevers utveckling och framsteg (Rosen-

Webb, 2011).  

     I Norge är det lagstadgat att alla elever ska undervisas i sin egen klass och utifrån sina egna 

förutsättningar (Haug, 2014). En av anledningarna till att norska specialskolor skulle läggas ner 

och att eleverna skulle inkluderas i ordinarie skolor var dock att specialskolorna var väldigt 

dyra. Istället skulle individanpassning av undervisningen göra så att alla elever skulle kunna 

undervisas i vanlig klass (Haug 2014). Eleven får inte automatiskt rätt till specialundervisning 

om hen har en diagnos, för att få rätt till specialundervisning ska eleven inte kunna följa 

ordinarie undervisning (Haug 2014). Inkludering måste vara en naturlig del i skolans 

undervisning, organisation och tänk för att kunna vara en skola för alla (Haug 2014).  

     I Finland finns det inte en motsvarighet till specialpedagoger. Däremot är speciallärare en 

vanlig yrkeskategori och deras arbete äger ofta rum med elever i mindre grupper (Takala & 

Ahl, 2014). Lika som i Sverige har Finland ett juridiskt krav på att särskilt stöd ska och måste 

sättas in om ett barn bedöms vara i behov av särskilt stöd (Haussätter & Takala, 2008; SFS 

2010:800). I Finland är det, enligt Haussätter & Takala (2008), också viktigt att insatserna sätts 

in tidigt för de barn som är i behov av särskilt stöd.  

     Den internationella forskningen styrker också variationen kring specialpedagogens 

arbetsuppgifter och yrkesroll. Jämför vi den internationella forskningen med nationell forskning 

så verkar de vara överens om att det inte finns några tydliga arbetsuppgifter och att 

specialpedagogen får arbeta med lite vad som helst. Vi kommer att diskutera det här vidare i 

kapitel 6. 
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2.6  Examensförordningen för specialpedagoger och speciallärare 

I följande avsnitt kommer vi diskutera vilka mål specialpedagoger förväntas uppfylla, samt 

vilka kunskaper de förväntas besitta efter avslutad utbildning. Vi har valt att fokusera på de 

delar i examensförordningen som skiljer specialpedagogutbildningen från speciallärar-

utbildningen.  

     Examensordningen för speciallärare och specialpedagoger är väldigt lika, i många delar är 

de identiska. Målen för utbildningarna skiljer sig delvis åt, se tabell 1 (SFS 2007:638).  

Examensmål för specialpedagogexamen Examensmål för speciallärarexamen 

För specialpedagogexamen skall studenten visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialpedagog för 

barn och elever i behov av särskilt stöd inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller 

vuxenutbildningen 

För speciallärarexamen skall studenten visa 

sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som speciallärare för barn 

och elever inom förskoleklass, skola eller 

vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd 

i språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. 

Tabell 1, Examensmål för specialpedagog/speciallärare (SFS 2007:638)  

Vidare står det i högskoleförordningen att speciallärarutbildningen har olika inriktningar som 

kallas specialiseringar (SFS 2007:638). Detta skiljer sig från specialpedagogutbildningen där 

det inte finns några specialiseringar eller inriktningar. För att bli antagen till 

specialpedagogutbildningen eller speciallärarutbildningen måste studenten ha förkunskaper och 

erfarenhet. Dessa förkunskaper handlar om en tidigare avlagd lärar- eller förskollärarexamen, 

vilken sedan bestämmer i vilken ålderskategori specialläraren är behörig att undervisa i. 

Studenten ska också visa upp tre års erfarenhet av undervisning för att bli antagen till 

specialpedagog- eller speciallärarutbildningen (SFS 2007:639; Göransson m. fl. 2016). 

     I examensförordningen för specialpedagoger och speciallärare står det under kunskaper och 

förståelse att studenten ska efter avslutad utbildning ”visa kunskap om områdets vetenskapliga 

grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.” 

(SFS 2007:638). Vidare står det att speciallärare ska ha fördjupade kunskaper om elever och 

deras språk- och begreppsutveckling. Specialläraren ska även ha fördjupad kunskap om 

bedömning och betyg, medan det står i specialpedagogens examensbeskrivning att studenten 

ska visa fördjupad förståelse inom specialpedagogik (SFS 2007:638).  
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För specialpedagogexamen ska studenten: För speciallärarexamen ska studenten: 

- visa fördjupad kunskap och förståelse inom 

specialpedagogik. 

- Visa fördjupad kunskap om barns och elevers 

språk- och begreppsutveckling och stimulans av 

denna. 
 

-visa fördjupad kunskap om elevers lärande och 

skriv-, läs- eller matematikutveckling samt goda 

kunskaper bedömningsfrågor och betygssättning. 

Tabell 2 Kunskap och förståelse (SFS 2007:638) 

I examensförordningen, under delen färdighet och förmåga, står det att studenten i respektive 

utbildning ska ”Visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka 

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

lärmiljöer” (SFS 2007:638). Det står också att både specialpedagog och speciallärare efter 

avslutad utbildning ska kunna ”visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 

hos alla barn och elever.” Vidare står det i förordningen att specialpedagogen ska genomföra 

pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

medan specialläraren ska visa fördjupad förmåga kring individanpassade arbetssätt för eleven 

(SFS 2007:638).  

För specialpedagogexamen ska studenten: För speciallärarexamen ska studenten: 

-visa förmåga att utforma och delta i arbetet 

med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 

med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer. 

-visa förmåga att delta i arbetet med att utforma 

och genomföra åtgärdsprogram för enskilda barn 

och elever i samverkan med berörda aktörer samt 

förmåga att stöda barn och elever och utveckla 

verksamhetens lärmiljöer. 

-visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och berörda 

 

-visa förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

språk-, lär-, och matematikutveckling. 

 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- 

och individnivå 

 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och 

självständigt genomföra pedagogiska utredningar 

och analysera svårigheter på individnivå i olika 

lärmiljöer. 
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-visa fördjupad förmåga till ett individanpassat 

arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt 

stöd. 

 -visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa 

metoder för att bedöma barns och elevers språk- 

och matematikutveckling. 

Tabell 3 Färdighet och förmåga (SFS 2007:638) 

Specialpedagogexamen och speciallärarexamen är till viss del väldigt lika. Forskningen, både 

nationellt och internationellt, beskriver specialpedagogens arbetsuppgifter som diffusa och 

komplexa (Cowne 2005; Rosen-Webb 2011; Göransson m fl 2015; Göransson m fl 2016; Klang 

m fl 2016). Likheterna i examensförordningen kan vara en anledning till att det råder förvirring 

kring specialpedagogens och speciallärarens yrkesroller. Specialpedagogen och specialläraren 

har flera gemensamma uppdrag, dock så ska specialläraren utgå från individperspektivet och 

ha det i fokus när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Specialläraren är inriktad kring 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd vilket skiljer ifrån specialpedagogen. 

Specialpedagogen får varken behörighet att undervisa elever i behov av särskilt stöd eller 

legitimation. Behörighet och legitimation är skillnad mellan de två yrkena specialläraren och 

specialpedagogen (SFS 2007:638).  

 

2.6.1 Legitimation och behörighet 

Alla som har gått en lärarutbildning får ett examensbevis och kan sedan söka legitimation. I den 

legitimationen står det tydligt vilka ämnen läraren är behörig i och vilka ämnen samt årskurser 

läraren får undervisa i. Det är den legitimationen som sedan visas på upp på en eventuell 

anställningsintervju. I förordningen om behörighet och legitimation för förskollärare och lärare 

står det i kapitel 4: 

4 § På legitimationen ska det anges i vilken eller vilka skolformer eller fritidshem, årskurser 
eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden som läraren eller förskolläraren är behörig att 
undervisa i. (Förordning 2014:419 om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare) 
 

I en telefonintervju och ett via ett mail berättar skolverket för oss att specialpedagoger inte får 

en särskild legitimation (skolverket 2017). Skillnaden grundar sig i att speciallärarutbildningens 

examensförordning tydligt formulerar att specialläraren ska undervisa, vilket det inte görs i 

specialpedagogens examensförordning och därför får inte specialpedagogerna någon egen 

legitimation. Den student som har gått en specialpedagogutbildning får en 
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specialpedagogexamen och ett examensbevis, men det kommer inte framgå på legitimationen. 

Den student som gått en speciallärarutbildning får däremot både examensbevis och legitimation 

där det klart och tydligt framgår vilken behörighet som denne får, det vill säga att hen får 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. 

 

2.7. Styrdokument och skollag 

Göransson m.fl. (2015) menar att skollagen (SFS 2010:800) inte kräver att ”det ska vara 

personal med särskild utbildning som ansvarar för eller genomför det särskilda stödet. Inte 

heller formuleras en specialpedagogisk funktion motsvarande de mål som är fastställda i 

examensordningarna för specialpedagog- respektive speciallärare” (s.8). Det är enbart i 

elevhälsans omfattning (SFS 2010:800) som det står att det ska finnas elevhälsan i all 

skolverksamhet: 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling 
mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska 
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser 
kan tillgodoses (25§)  

 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att det är rektor och förskolechef som är ytterst ansvariga 

för verksamheten. Vidare står det: 

Rektorn och förskolechefen beslutar om sin inre organisation och ansvarar för att fördela 
resurser inom enheten efter barns och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och 
förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter 
i denna lag eller andra författningar. (SFS 2010:800) 

 

I läroplanen, Lgr11, står det klart och tydligt att rektor har ansvar för skolan och elevernas 

utveckling, där förtydligas det i varje kapitel vad rektor har för skyldigheter. Det betyder att 

rektorn styr och fördelar arbetet och har det yttersta ansvaret för organisationen i skolan. Det är 

alltså rektorn som ger personalen förutsättningarna för att klara sina uppdrag utifrån lagen och 

styrdokumenten. 
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3.  TEORETISKA VERKTYG 
 

I följande avsnitt kommer vi beskriva de teoretiska verktygen som vi använder för att förstå 

våra respondenters uttalanden och våra resultat. De teoretiska verktyg vi använder är 

specialpedagogiska perspektiv, relationellt och kategoriskt, samt begrepp från 

professionsteorin.  

 

3.1.  Specialpedagogiska perspektiv 

Inom den specialpedagogiska forskningen är det främst två begrepp som vi fokuserar på, 

relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv. Enligt Ahlberg (2013) definieras det 

relationella perspektivet på följande sätt: ”Inom utbildning och skola innebär det relationella 

perspektivet att skolsvårigheter studeras med fokus på relationer och interaktion. Förklaringar 

till skolproblem söks därför i mötet mellan eleven och den omgivande miljön” (Ahlberg, 

2013,s.48). Det relationella perspektivet har både individen och miljön som fokus. Miljön består 

utav flera delar så som grupp-, skol- och samhällsnivå och dessa samspelar även med varandra 

(Jakobsson & Nilsson 2011; Lindqvist (2013). Både Jakobsson & Nilsson (2011) och Lindqvist 

(2013) menar att det relationella perspektivet är det som händer när människor möts i 

pedagogiska situationer mellan de olika nivåerna. Det relationella perspektivet kan ses som att 

de olika nivåerna i miljön är orsaken till att elever får skolsvårigheter samt att olikheter betraktas 

som något positivt och utvecklande för skolan (Göransson m fl. 2015).  Nilholm (2005) menar 

att utifrån det relationella perspektivet är det inte eleven som äger problemet utan skolan bör 

granska miljön runt eleven. Stödinsatser som sätts in med ett relationellt perspektiv har enligt 

Göransson m fl. (2015) ”fokus på olika typer av specialpedagogiska stödinsatser som 

verkningsfulla för att förhindra, minska eller undanröja skolsvårigheter” (s.4)  

     Det kategoriska perspektivet kommer från den medicinska och den psykologiska traditionen 

och utgår från att elevens svårigheter och brister i skolan kommer från eleven själv. Genom att 

diagnostisera den enskilda elevens egenskaper och svårigheter så kan skolan sätta in de åtgärder 

som den enskilda eleven behöver för att klara skolan (Nilholm 2005; Göransson m fl. 2015).  

Det kategoriska systemet kan bli problematiskt enligt Haug (1998). Han menar att i ett system 

där lösningen är att diagnostisera elevers svårigheter och sen sätta in åtgärder förutsätter att den 

som sätter diagnosen måste vara kunnig och ställa rätt sorts diagnos och föreslå rätt åtgärder 

(Haug 1998). Haug (1998) fortsätter med att skriva att diagnoser i sig inte alltid är lätt att ställa 
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eftersom det finns överlapp mellan diagnoser. Det ställs dessutom ofta diagnoser utifrån 

rådande kulturella och sociala värderingar. Jakobsson & Nilsson (2011) kritiserar det 

kategoriska perspektivet för att vara kortsiktigt eftersom det fokuserar helt på skolans 

undervisning och individualiserar elevens utmaningar och elevens funktionsnedsättning. I och 

med det blir åtgärderna praktisk lagda och individbaserade. Elever som har svåra 

inlärningsproblem och som får särlösningar, det vill säga specialundervisning, hamnar ofta 

utanför själva klassen och har sedan ofta svårigheter att hinna ikapp kunskapsmässigt med sina 

jämnåriga klasskamrater (Haug 1998). Haug (1998) ställer sig också kritisk till hur bristfällig 

kontinuerlig utvärdering och uppföljning av specialundervisning är. 

Specialundervisningen och organisationen av specialundervisningen handlar om mycket mer 
än att metodiskt anpassa undervisningen för elever med olika behov av särskilt stöd. I stället 
måste specialundervisningen utsättas för samma principiella och omfattande utvärderingar och 
avvägningar som den vanliga undervisningen. Dilemmat är att specialundervisningen ofta inte 
sätts in i ett sådant sammanhang (Haug, 1998 s.26) 
 

Vilket perspektiv rektorerna än väljer, det relationella eller det kategoriska perspektivet, så 

påverkar det vilket specialpedagogiskt stöd som sätts in i skolan. Jakobsson & Nilsson (2011) 

skriver att ”det kategoriska och det relationella visar på skilda konsekvenser för 

specialpedagogisk verksamhet och forskning beroende på vilket perspektiv som valts som 

utgångspunkt” (s.33). Wright (2000) menar att perspektiven inte nödvändigtvis behöver 

motsätta varandra utan det är mer olika infallsvinklar som ger olika konsekvenser. I det 

relationella perspektivet är miljön i fokus och Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm 

(2013) menar att skolans organisation, lärarnas arbete och utbildning samt samarbetet med 

föräldrarna och samhället utanför indirekt påverkar elevernas skolresultat. I det kategoriska 

perspektivet innebär det att skolan koncentrerar sig till individuellt riktad specialundervisning 

(Lindqvist 2013).  

     Vi drar slutsatsen att genom att tolka och analysera svaren från rektorerna genom det 

relationella perspektivet eller genom det kategoriska perspektivet så får vi en större förståelse 

och insikt i vad specialpedagogens roll och arbetsuppgifter grundar sig i för synsätt. Beroende 

på vilket perspektiv som används blir också stödet för eleverna olika. 

   

3.2.  Professionsteori 

Vi använder även begrepp från professionsforskningen i vår analys. Först är det viktig att 

definiera vad vi menar med en profession eller yrkesgrupp. Vi tar inspiration av följande citat: 

”Inom professionsforskningen definieras ofta en profession bland annat som ett yrke som kräver 
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en specialiserad utbildning och det är bara personer som genomgått denna utbildning, som alltså 

har en speciell examen som får tillträda till professionen” (Göransson m.fl. 2015 s.4). 

Professionsforskningen kan användas för att tydliggöra yrkesrollen specialpedagog samt 

förutsättningarna för yrkesrollens utveckling. Med det menas att ett yrke har både ensamrätt att 

utföra arbetsuppgifter samt de kunskaper som krävs inom det specifika yrkesområdet (Abbott 

1988; Göransson m.fl. 2015). Enligt Evans (2015) innebär det att vara professionell i ett yrke 

att personen har rätt kunskaper och förståelse samt rätt utbildning för sitt uppdrag. 

Göransson m.fl. (2015) skriver om begreppet professionell jurisdiktion som ger en tydligare 

bild av yrkets innehåll och ger yrket en bättre förståelse för vilka yrkesroller specialpedagoger 

samt speciallärare har. Det betyder vilka förutsättningar de har för att använda sina kunskaper 

samt vilka arbetsuppgifter de förfogar över. Lindqvist (2013) och Abbott (1988) menar att 

professionell jurisdiktion exkluderar andra yrkesgrupper från att arbeta som exempelvis 

specialpedagog. En ytterligare aspekt är i vilken utsträckning staten kontrollerar speciallärare 

och specialpedagogers yrkesutövning genom lagar och styrdokument. Genom en tydlig 

arbetsbeskrivning i lagar och styrdokument så skapar staten bättre förutsättningar för 

specialpedagogen på ena sidan men på andra sidan så tappar staten kontroll av en professionell 

jurisdiktion.  

     Professionell auktoritet betyder att professionen får rätt att utföra speciella arbetsuppgifter 

som andra utan den specifika utbildningen inte får utföra. Beckman (1989) skriver att 

professionell auktoritet berättar om formell och informell auktoritet, där formell auktoritet 

innebär exempelvis att specialpedagogen får formell makt att fatta beslut. Informell auktoritet 

innebär däremot att andra yrkesgrupper gärna vänder sig till specialpedagogen för vägledning 

då beslut ska fattas. Genom informell auktoritet så kan det även vara så att andra yrkesgrupper 

så som, exempelvis rektorer, kuratorer, skolpsykologer, också kan utföra arbetsuppgifterna.  

Wolmesjö (2008) och Lindqvist (2013) beskriver professionell autonomi som studerar chefers 

ledarskap och självständighet. Autonom (självständig) kommer från grekiska. Orden auto som 

betyder själv och nomos som betyder lag eller sed. Enligt Wolmesjö (2008) så finns det ett 

potentiellt dilemma för chefer i offentliga verksamheter. Rektorerna ska vara ekonomiskt 

effektiva men samtidigt får de krav på att upprätthålla god kvalitet som de inte alltid får 

tillräckligt handlingsutrymme för att lyckas. Det blir då ett dilemma från deras håll vilken sida 

ska de luta sig mot. Det blir en kamp om hur resurserna fördelas utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna. Eriksson Gustavsson m fl (2013) menar att skolledarna indirekt påverkar 

elevers lärande och utveckling genom att ha ett pedagogiskt ledarskap, hur och på vilket sätt 

skolledarna utför sitt ledarskap. Abbott (1988) skriver att det är en ständig strid mellan olika 
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yrkesgrupper om vem som har kontroll över kunskap, klienter och arbetsuppgifter. Genom 

professionell jurisdiktion innebär det att specialpedagoger får autonomi det vill säga de blir 

självbestämmande över arbetsuppgifter jurisdiktionen omfattar (Abbott 1988; Lindqvist 2013). 

I och med att rektorerna å ena sidan har lagar och styrdokument att förhålla sig till och å andra 

sidan ska de förhålla sig till ekonomiska förutsättningar kan rektorers autonomi påverkas och 

indirekt påverkas även förutsättningarna för andra yrkesgrupper inom skolan (Wolmesjö 2008).       

     Professionsteorin hjälper oss förstå specialpedagogens möjligheter men även begränsningar 

inom skolan. Professionell jurisdiktion kan ge både förklaringar och förståelse på vilket sätt 

rektorerna fattar sina beslut i organisationen samt hur staten ser på specialpedagoger.  
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4. METOD 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har planerat, genomfört och skrivit vår studie. Vi beskriver 

också hur vi gjorde vårt urval, vilka avgränsningar vi ansåg vara nödvändiga för studien samt 

vilka etiska överväganden vi gjort. 

 

4.1.  Metodval 

Den kvalitativa forskningsansatsen ansåg vi var intressant och mest lämpad för att få svar på 

våra problemformuleringar eftersom vi vill studera rektorernas syn på specialpedagogens roll 

och arbetsuppgifter. Den kvalitativa forskningen börjar med ett antagande som sedan analyseras 

utifrån teoretiska ramverk vilket i sin tur ger förståelse till antagandet av resultatet (Creswell, 

2013). 

     I vår forskningsstudie inriktar vi oss på rektorernas förståelse och resonemang kring 

specialpedagogens uppdrag och roll. Vi blev intresserade av rektorernas syn på 

specialpedagogens roll då vi läste många platsannonser där skolor annonserade efter en 

specialpedagog men beskrev en speciallärare och tvärtom. Vi blev nyfikna på att undersöka 

vilken kunskap rektorerna har kring specialpedagogen och om det var något som bara var en 

tillfällighet eller om de blandade ihop specialpedagogens och speciallärarens arbete. Utifrån det 

satte vi oss in ämnet och började söka efter relevant forskning för att få en förförståelse för 

området. Enligt Larsson (2005) är förförståelsen viktigt i en kvalitativ studie. Vår förförståelse, 

det vill säga den forskning som vi hittade kring rektorers syn på specialpedagogen, blev sedan 

en del av bakgrunden i den här studien. Bakgrunden i vårt arbete ger studien en innebörd som 

behövs för att läsaren ska förstå och kunna ta till sig studien (Larsson, 2005). Det var viktigt 

för oss att ta reda på hur mycket det forskats om rektorernas perspektiv innan vi intervjuade 

rektorerna. Vidare i studien synliggör vi rektorernas perspektiv och analyserar dessa med hjälp 

av teorierna, relationellt eller kategoriskt perspektiv samt professionsteorin.   

     I en kvalitativ studie kan forskaren använda sig av olika metoder för att samla in data 

(Creswell, 2013). För att få reda på hur rektorerna ser på specialpedagogens roll, kunskaper och 

kompetens valde vi att göra kvalitativa forskningsintervjuer eftersom vi var ute efter att 

rektorerna själva skulle berätta och att vi skulle få ta del av deras erfarenheter och kunskap.  Vi 

försöker se hur den vi intervjuar upplever eller ser yrket/professionen. Upplägget i intervjuerna 

var semi-strukturerat (Kvale & Brinkmann 2014). Vi hade tio frågor som vi ställde till 

rektorerna. Vi var öppna för att ställa följdfrågor eller fördjupande frågor för att få reda på så 

mycket som möjligt, exempelvis frågor som ”hur menar du då” (Fejes & Thornberg, 2015). I 
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slutet av intervjun ställde vi frågan ”Är det något du vill tillägga utifrån det vi har pratat om?”  

Detta för att ge rektorerna möjlighet att berätta om ämnet utifrån deras syn och även ge de 

möjlighet att delge oss något som de tyckte att vi hade glömt att fråga om.  

 

4.2.  Urval  

Det är viktigt att hitta respondenter som har relevant kunskap om det som ska studeras 

(Creswell, 2013). För att ta reda på hur rektorerna ser på specialpedagogens yrkesroll och 

arbetsuppgifter valde vi att intervjua rektorer. Vi har valt att avgränsa oss till att bara använda 

oss av rektorernas kunskap och syn eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för 

verksamheten. Vi var medveten om att rektorer har mycket att göra så därför använde vi oss av 

tillgänglighetsurval och därför ställde vi intervjuförfrågan till rektorer som arbetar i vårt 

närområde. Vi fick svar från sammanlagt fjorton rektorer, dessa rektorer arbetar på grundskolor 

i fyra olika kommuner i Mälardalsområdet. Skolorna var olika i storlek, den minsta skolan hade 

ett elevantal på 120 elever medan den största skolan hade ett elevunderlag på drygt 900 elever. 

Skolorna varierade från förskoleklass till årskurs nio. Vi gör en mer fördjupad presentation av 

respondenterna i resultatkapitlet 5.1. Vi är medvetna om att vår studie inte är generaliserbar 

eftersom vår datainsamling enbart utgör en liten del av alla skolledare i Sverige (Fejes & 

Thornberg 2015; Göransson & Nilholm 2009).  

 

4.3.  Avgränsningar 

Det finns olika arbetsområden för specialpedagoger beroende på var de arbetar, exempelvis 

förskola, sjukvården, vuxenutbildning, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Vi valde att avgränsa vårt arbete till specialpedagogens roll i grundskolan 

och fokuserar enbart på den. Vi diskuterade om vi skulle intervjua biträdande rektorer också 

men enligt skollagen (SFS 2010:800) är det rektorn som har huvudansvaret för skolan och för 

det särskilda stödet, därför valde vi att endast intervjua rektorer. 

 

4.4.  Genomförande 

Vi genomförde intervjuer med fjorton olika rektorer i grundskolan. Vi började med att skriva 

ett missivbrev (se bilaga 1) som vi skickade ut till rektorerna via mail. Sedan kontaktade vi dem 

och frågade om det fanns intresse av att delta i vår forskningsstudie. Om intresse fanns bokade 

vi in datum, tid och plats, oftast blev det på respektive skola. Vi anpassade oss i möjligaste mån 

till deras agenda och tid. Vi ville att rektorerna skulle känna sig trygga med situationen därför 

fick de välja plats (Kvale & Brinkmann 2014).  
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Det finns en fara med det kvalitativa forskningsperspektivet och det är om forskaren går in med 

en förutfattad mening eller har fördomar om sina respondenter. I det kvalitativa 

forskningsperspektivet uppmärksammas vikten av att synliggöra sin förståelse och vara 

transparent i analyserna (Backman 2016). Innan vi genomförde våra intervjuer så hade vi gjort 

efterforskningar och satt oss in i ämnet ordentligt, vilket medförde att vårt perspektiv som 

blivande specialpedagoger kunde ge intervjuerna det djup som behövdes. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att det finns ett antal olika sätt att ordna forskningsintervjuer på. Vi valde att 

använda en semistrukturerad intervju. Det betyder att det finns en viss struktur men 

följdfrågorna av intervjun sker spontan på plats och då krävs det erfarenhet och kunskap av den 

som intervjuar. Vi har därför medvetet under intervjuerna försökt att vara neutrala, lyhörda och 

öppna inför våra respondenter.  

     Fjorton rektorer valde att delta i vår studie och tackade ja till en intervju. Vi valde att 

genomföra intervjuerna var för sig och vi är medvetna om att det kan påverka frågor och 

följdfrågor som ställdes. Vi ställde dock samma 10 frågor som grundstruktur och utifrån vad 

rektorerna svarade bad vi sedan om följdsvar, eller fördjupade svar. Intervjuerna har spelats in 

med hjälp av diktafon.  

     Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dessa var för sig och påbörjade sedan 

en analys för att se mönster. Vi delade upp intervjuerna utifrån om rektorerna hade 

specialpedagoger eller speciallärare anställda. Vi skrev en tabell och gjorde färgkoder för att 

tydligt kunna se mönster, skillnader och likheter. Sedan jämförde vi svaren med varandra för 

att se om vi kunde se någon skillnad eller tydliga mönster. Utifrån mönstret vi fått fram har vi 

gjort flera samanställningar, analyserat och till slut kommit fram till ett resultat.  

     Resultatet från vårt datainnehåll väckte nya frågor som gjorde att vi sökte svar i 

högskoleförordningen, styrdokumenten och skollagen.  

Rapportskrivandet har vi gjort tillsammans enligt följande metod, vi har börjat skriva olika delar 

för att sedan skicka det till varandra via mail. Sedan har vi läst, kommenterat och skrivit om 

varandras delar. Båda är därmed insatta i arbetets alla delar. 

     I resultatdelen av rapporten har vi valt att skriva analysen tillsammans med resultatet. Vi har 

alltså skrivit analysen i direkt koppling till varje svar från respondenterna. Detta för att det ska 

blir tydligare att läsa och enklare för läsaren att förstå vårt resonemang.  

 

4.5. Etiska övervägande 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) och Vetenskapsrådet (2011) så är det viktigt att forskaren 

informerar tydligt vad syftet med undersökningen är samt hur den är upplagd, så kallad 
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informationsprocessen. Det kan kallas för informerat samtycke, det vill säga att man får denna 

information innan man blir deltagare i undersökningen. I samtyckeprocessen är det viktigt att 

forskaren informerar om risker och fördelar som kommer med att vara delaktig i 

forskningsprojektet, vilka som kommer få tillgång till materialet, hur materialet kommer att 

lagras och forskarens rätt till att publicera. Kvale & Brinkmann (2014) menar att forskaren bör 

”före intervjun se till att vara helt överens med intervjupersonerna om hur intervjuerna senare 

ska användas, om de ska publiceras” (s.323).  

     En viktigt etisk aspekt i en småskalig forskningsstudie är att anonymisera respondenterna 

(Vetenskapsrådet 2011) vilket vi också har gjort i vår studie. I samband med att vi tog kontakt 

med rektorerna via mail skickade vi ut missivbrevet (bilaga 1). Där informerade vi rektorerna 

om syftet med studien. Vi informerade även om att vi skulle följa de etiska forskningsreglerna 

som Vetenskapsrådet (2011) skriver om, vilka bland annat handlar om att den inspelade 

intervjun inte kommer i orätta händer, att respondenternas identitet förblir anonym. 

Anledningen till att vi valt att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon är för att undvika 

att datamaterialet skulle spridas via molntjänster. Det är viktigt att forskaren har en god 

forskningsetik. Det vill säga inte fel personer använder det datamaterial forskaren införskaffat 

eller publicerar något forskaren inte fått samtycke till samt inte utnyttjar till något annat (Fejes 

& Thorberg 2015). Vi har tagit till oss de etiska övervägandena som en röd tråd i vår studie och 

under intervjuerna och bevakat dem under intervjuerna. 

 

4.6.  Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2014) skriver att validera är att kontrollera. Med det menar de att 

forskaren bland annat kritiskt granskar det undersökta ämnet men även sin roll och sitt 

perspektiv och hur det kan påverka studien (Kvale & Brinkmann 2014).”Validitet innebär att 

man har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat.” (Thurén 2002, s.22). 

Reliabilitet är tillförlitligheten i en rapport eller undersökning (Kvale & Brinkmann 2014). 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att det kan vara svårt att ha hög validitet och reliabilitet i en 

kvalitativstudie då intervjuerna kan bli olika fastän samma metod används.  

     För att vi ska veta att vi verkligen undersökt rätt saker har vi spelat in våra intervjuer för att 

sedan transkribera dem. Detta även för att undvika missförstånd och missuppfattningar 

(Creswell 2013). Vår studie får validitet och reliabilitet genom att vi redovisar vårt 

tillvägagångssätt och upplyser om att vårt perspektiv kan ha inverkan på studien.  
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5.  RESULTAT OCH ANALYS 
 

I resultatet kommer vi att redovisa en sammanfattning av intervjuerna där viktig information 

klargörs för att ge en förförståelse för kommande resultat och analys. Sedan redogör vi resultatet 

av empirin samt analyserar svaren utifrån varje forskningsfråga.  

 

5.1  Sammanfattning av resultat 

Av de fjorton rektorer vi har intervjuat säger sju att de har en eller flera specialpedagoger 

anställda. Resterande sju rektorer har en eller flera speciallärare.  

Rektorerna arbetar i olika grundskolor från förskoleklass till årskurs nio. Några skolor hade ett 

stort elevunderlag medan andra skolor hade ett lägre elevantal. De stora skolorna hade oftast 

kompletta elevhälsoteam, med specialpedagog/speciallärare, skolpsykolog, kurator, 

skolledning och skolsköterska, på plats flera dagar i veckan medan de lite mindre skolorna hade 

elevhälsan där kanske en gång i veckan. Rektorerna har alla lärarbakgrund och är väl insatta i 

skolan som arena. Flera rektorer nämnde rektorsuppdraget som mångfacetterat och spännande.     

     Alla rektorer fick svara på tio frågor, utifrån dessa frågor har vi nu sammanställt ett resultat 

kring specialpedagogik och specialpedagogens roll och arbetsuppgifter. Några utav rektorerna 

var snabba att påpeka att de inte hade specialpedagog utan speciallärare samt att många av 

rektorerna beskrev och talade tydligt om att de inte ville ha en specialpedagog utan en 

speciallärare. ”När jag annonserar så annonserar jag på båda. Det är viktigare vilken person det 

är.”( Rektor 3).  Rektorn 3 gör ingen skillnad på de två professionerna, specialpedagog eller 

speciallärare.   

      Något som genomsyrade alla intervjuerna är att handledning är en viktig kunskap och 

uppgift som rektorerna menade att specialpedagoger bör ha, oavsett om de hade anställt 

specialpedagoger eller speciallärare. Några av rektorerna använder handledningen ur ett 

individperspektiv där den enskilda eleven är i fokus och hur man kan stärka den eleven så att 

den kan nå upp till sina kunskapskrav eller att fungera i grupp. Organiserad handledning i grupp, 

pedagogiska forum och mer långsiktigt tänk var det bara ett fåtal rektorer som hade schemalagt. 

Det var inte många svar som skildes åt när vi jämförde svaren från rektorer som hade 

specialpedagoger med de som hade speciallärare. Enligt rektorerna ska en specialpedagog också 

ha kunskaper om hur barn och elever utvecklas och dess förutsättningar för en bra skolgång. 

Nedan har vi gjort en sammanställning i tabellform, se tabell 3, för att enkelt kunna se vilka 

rektorer som hade specialpedagog och vilka som hade speciallärare.  
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Tabell 4 Specialpedagog/Speciallärare 

 

5.2 Hur definieras en specialpedagogs kunskaper ur rektorernas synvinkel? 

För att få reda på hur rektorerna definierar en specialpedagogs kunskaper ställde vi frågan, 

Vilka kunskaper vill du se hos en specialpedagog? ”Den viktigaste kunskapen är att man är 

lyhörd. Att man kan se det utifrån perspektivet att det är inte barnets fel att det är som det är, 

att det är förutsättningarna som är annorlunda.” (Rektor 10). Den rektor som beskriver 

specialpedagogens kunskaper enligt citatet ovan anser vi har ett relationellt perspektiv eftersom 

rektorn tydligt framställer att det inte är elevens fel att situationen är som den är och med det 

menar rektorn att en specialpedagog bör kunna se situationen utifrån miljön och omgivningen 

(Ahlberg, 2013). 

     Svaren från intervjun visar att rektorerna anser att en specialpedagog ska ha verktyg för att 

kunna anpassa undervisningen efter alla elevers olika förutsättningar. Något som specifikt 

nämns är kunskaper om speciella läromedel och tekniska hjälpmedel. ”Jag ser att många av 

dom här eleverna som behöver specialpedagogik är väldigt hjälpta av tekniska hjälpmedel och 

det tycker jag att man ska ha kunskap om.” (Rektor 3). En stor del av rektorerna tog även upp 

att det var viktigt med kunskap inom handledning, eller coachning som vissa rektorer uttryckte 

sig. Att leda samtal och förmedla information är också kunskaper som rektorerna tyckte att en 

specialpedagog ska kunna. Svaren på intervjuerna visar att det är viktigt att specialpedagogen 

är lyhörd och lösningsfokuserad. En specialpedagog ska ha en pedagogisk nyfikenhet, kunna 

skapa relationer både med elever men även med föräldrar. Några rektorer poängterade att 

specialpedagogen inte enbart ska vara ett bollplank till lärare och pedagoger utan även vara 

”högra handen” samt bollplank till skolledningen.  Några rektorer svarade även att de tycker en 

specialpedagog ska kunna arbeta med och utveckla gruppdynamik. 

     När vi analyserar svaren ser vi saker som tyder på ett relationellt perspektiv men även på ett 

kategoriskt perspektiv. Till exempel nämner rektorerna verktyg av olika slag. Verktyg kan ha 

Rektor 1 2,6 specialpedagoger Rektor 8 Speciallärare 

Rektor 2 Speciallärare Rektor 9 2 specialpedagoger 

Rektor 3 Speciallärare Rektor 10 1 specialpedagog 

Rektor 4 4 specialpedagoger Rektor 11 Speciallärare 

Rektor 5 Speciallärare Rektor 12 2 specialpedagoger 

Rektor 6 1 specialpedagog Rektor 13 Speciallärare 

Rektor 7 2 specialpedagoger Rektor 14 Speciallärare 
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olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. Begreppet verktyg sett ur ett 

kategoriskt perspektiv betyder att verktyget ska kompensera för elevens brister, då kan verktyg 

vara exempelvis hjälpmedel av olika slag, datorer. Verktyg i ett relationellt perspektiv där fokus 

vilar på undervisningen och relationen mellan lärare och elev, kan exempelvis vara handledning 

för att undanröja svårigheter i undervisningen (Lindqvist 2013; Göransson m fl 2015). Svaren 

visar också på att kunskapen om och samspelet mellan miljön och barnet spelar stor roll vilket 

tyder på ett relationellt förhållningssätt (Ahlberg, 2013). 

     Rektorerna nämner i sina svar att de vill att specialpedagogen ska ha kunskaper om extra 

anpassningar och särskilt stöd, kunna utföra pedagogiska utredningar, skriva åtgärdsprogram 

samt kunna förmedla den informationen vidare till övriga pedagoger. Vi anser att anpassningar 

görs för att en elev ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kunskapsmålen. Det finns 

olika typer av anpassningar och beroende på vilken syn som läraren har så får eleven olika 

sorters stöd (Nilholm 2005; Göransson m fl 2015).  Det intressanta är hur rektorerna vill att 

specialpedagogen ska använda kunskaperna om extra anpassningar och särskilt stöd. Det vill 

säga om kunskaperna ska användas för att kompensera för den enskilda elevens brister blir det 

ur ett kategoriskt perspektiv (Nilholm 2005; Göransson m.fl 2015;) eller om det är för att 

specialpedagogen ska förmedla kunskaperna till läraren som i sin tur ändrar sin undervisning 

eller miljön kring eleven (Nilholm 2005). 

     Rektorerna fortsätter att definiera specialpedagogens kunskaper genom att berätta hur viktigt 

det är att kunna tillämpa det som står i styrdokument och lagar och att specialpedagogen då 

måste vara väl insatt i dessa dokument. Utifrån svaren kan vi se att rektorernas svar kring 

specialpedagogens kunskaper kan följa den linje som finns i de lagar och styrdokument som 

skolorna måste följa. Vi bedömer att dessa dokument är skrivna ur ett kategoriskt perspektiv, 

eftersom en elev blir bedömd eller får betyg utifrån kunskapskraven från lgr11 och att det står 

i skollagen (SFS 2010:800) att den elev som inte genom den ordinarie undervisningen och efter 

att extra anpassningar har getts fortfarande inte har tillgodogöra sig kunskaper utifrån 

kunskapskraven ska den eleven ges särskilt stöd till. Alltså det är eleven som har brister eller 

kunskapsluckor och det ska kompenseras för i och med särskilt stöd (Nilholm 2005; Jakobsson 

& Nilsson 2011). 

     Rektorerna berättar vidare att specialpedagogen bör har kunskaper kring elevhälsoarbete. 

”Viktigt är att dom har en grundkompetens kring elevhälsoarbetet att göra och stöd kring 

eleverna. Det är bra om dom är proffs liksom.”(Rektor 2). Alla rektorer svarade att de vill att 

en specialpedagog har kunskaper inom elevhälsoarbetet. Arbetet i elevhälsan styrs utav det 
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relationella perspektivet eftersom elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (SFS 2010:800). Genom att arbeta förebyggande på olika nivåer, individ-, 

grupp- och organisation kan elevhälsan se hur miljön påverkar elevernas inlärning (Jakobsson 

& Nilsson 2011) och vad det är i miljön som kan skapa hinder och svårigheter för eleverna 

(Göransson m fl. 2015) vilket även det tyder på ett relationellt förhållningssätt. 

     Enligt rektorerna ska en specialpedagog vara skicklig på att observera, men även ha 

kunskaper i läs- och skrivinlärning och matematik. De rektorer som hade specialpedagoger 

svarade att en specialpedagogs kunskaper handlade om bemötande, lösningsfokuserande, ”våga 

tänka utanför boxen” och tänka nytt. Några av de rektorer som hade speciallärare svarade att de 

ville se mer specifika läs-, skriv- och matematikkunskaper hos specialpedagogen. Rektorerna 

gör ingen skillnad mellan en speciallärare och en specialpedagog. Analysen visar på ett 

kategoriskt perspektiv då det klart och tydligt visar på att det är eleven som brister i sin 

kunskapsinhämtning (Nilholm 2005; Göransson m fl. 2015). Rektorerna syftar då till att 

specialpedagogen ska ge eleven stöd i ämneskunskaper så att hen når kunskapskraven. Den 

yrkeskategori som mest förknippas med det kategoriska perspektivet är specialläraren som ska 

kompensera för de kunskaper som eleven inte har. Utifrån professionsforskningen blir detta ett 

dilemma då rektorerna svarar att de vill att en specialpedagog ska ha kunskaper som är 

förknippade med specialläraryrket. Rektorerna ser ingen skillnad mellan de olika yrkena 

speciallärare eller specialpedagog. Specialpedagog är en yrkeskategori och speciallärare en 

annan. Utifrån professionell auktoritet (Beckman 1989) har specialpedagogen rätt att utföra sina 

arbetsuppgifter vilket inte någon annan har. Men när det inte finns någon definition på vad en 

specialpedagog respektive speciallärare ska arbeta med så blir det förvirring. Vilket också 

rektorerna påvisar genom sina svar ”Inte solklart lätt att säga vad gör en specialpedagog vad 

gör en speciallärare.” (Rektor 13). 

     Rektorerna vill se att specialpedagogen sätter eleven i centrum och har kunskaper och 

erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Det handlar inte så mycket om att stödja och coacha 

läraren eller eleven i sociala frågor utan fokus ligger på hur specialpedagogen handleder och 

stöttar den enskilda eleven eller läraren i kunskapsinlärning.  

     När vi analyserar svaren från rektorerna kan vi urskilja två teman. Det ena handlar om 

kunskaper om elevernas brister och kompensation för detta, till exempel anpassat läromedel, 

verktyg etc. ett mer kategoriskt tänk (Haug 1998; Nilholm 2005; Lindqvist 2013; Göransson m 

fl 2015). Det andra temat vi kan urskilja är handledning och elevhälsoarbete, ett mer relationellt 

perspektiv då det syftar mer på förändringsarbete på organisations- och gruppnivå och inte 



29 
 

enbart på den enskilda individen (Göransson m fl 2015). Genom våra svar så ser vi en hel del 

som kan härledas till det relationella perspektivet men vi kan konstatera att de även använder 

sig av det kategoriska perspektivet. Det är som Wright (2000) skriver så behöver det ena 

perspektivet inte utesluta det andra.  

 

5.3  Hur resonerar rektorerna kring specialpedagogisk kompetens? 

För att få reda på hur rektorerna resonerar kring specialpedagogisk kompetens ställde vi frågan; 

Kan du berätta vad specialpedagogisk kompetens betyder för dig? ”Jag vill naturligtvis se en 

specialpedagog som har eleven alltid i centrum. Alltid tänker på elevens behov och ser helheten 

hur eleven mår.”(Rektor 12). 

     Rektorerna resonerade kring specialpedagogisk kompetens och kom fram till att det inte var 

en enkel fråga, vilket några av rektorerna påpekade innan de svarade. Vår analys av svaren vi 

fick angående en specialpedagogs kompetens lade vi märke till att svaren var liknande de som 

vi fick när vi frågade om specialpedagogens kunskaper, utifrån det kan vi konstatera att 

kunskaper och kompetens är svåra att urskilja. Ser vi till citatet från rektor 12 kan vi se att den 

rektorn har ett relationellt perspektiv (Lindqvist 2013; Göransson m fl 2015). Dels för att hen 

benämner eleven som en del i helheten men också för att rektorn påvisar relationen till eleven.   

     Rektorernas resonemang kring specialpedagogisk kompetens handlade mestadels om 

kunskaper om olika saker, exempelvis funktionshinder, hjälpmedel, bemötande samt hur 

lärmiljön påverkar. En rektor beskriver den specialpedagogiska kompetensen enligt följande: 

Att i samråd och dialog med elevens vårdnadshavare hela tiden testa för att se och få barnet att 
lyckas i sitt lärande. Istället för att ständigt mötas av misslyckande. Det är kortfattat vad jag 
tycker det handlar om, reflektera över hur jag i mitt uppdrag är en del av barnets lärmiljö 
liksom.”(Rektor 6) 

Resultatet visar att rektorerna vill se bemötande och lärmiljön i fokus. I det relationella 

perspektivet så är dessa två begrepp en stor del av det relationella förhållningssättet, men även 

att samarbetet mellan hem och skola är en stor del som indirekt kan påverka en elev i skolan 

(Eriksson Gustavsson et al. 2013).   

     Rektorerna nämner handledning som en specialpedagogisk kompetens. Inte mindre än 10 

rektorer säger att handledning är en kompetens som de vill se hos en specialpedagog. Det var 

enbart ett fåtal rektorer som berättade att de hade både individuell och grupphandledning 

schemalagt utifrån vad EHG/EHT kom fram till. De flesta skolorna gick via EHG/EHT när en 

elev visa sig ha en funktionsnedsättning eller att eleven hade svårigheter att nå kunskapsmålen. 

I de fallen blev det vanligt att specialpedagogen hade ett individuellt samtal med den berörda 
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läraren. Rektorerna nämner också att det är viktigt att ha specialpedagogisk kompetens när det 

gäller elevhälsoarbetet. Specialpedagogisk kompetens används för att hjälpa lärare i kniviga 

situationer, stötta lärare och pedagoger i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 

Någon utav rektorerna sa också att specialpedagogisk kompetens handlar om att prova nya 

saker, att bolla tankar och spegla läraren. Vi ser i svaret att även i den här frågan finns det saker 

som tyder på ett relationellt perspektiv och ett kategoriskt perspektiv. När svaren påvisar att en 

elev har en funktionsnedsättning eller inte når kunskapskraven så kan det visa på ett kategoriskt 

perspektiv där en elevs brister ska diagnostiseras eller kartläggas (Lindqvist 2013).  Blir sedan 

åtgärderna insatta utifrån det perspektivet så kan en elev få särlösningar, individbaserad 

specialundervisning, vilket i sin tur kan göra att en elev får svårigheter att komma ikapp 

kunskapsmässigt (Haug 1998). Medan i andra fall kan den specialpedagogiska kompetensen 

handla om att prova nya saker och ändra i undervisningen, genom exempelvis handledning, då 

fokuseras orsakerna på att undanröja svårigheterna i miljön och omgivningen istället och då 

tyder svaren på ett relationellt perspektiv (Göransson m fl. 2015). 

      Rektorerna vill se att en specialpedagog ska ha specialpedagogiska perspektiv och att det är 

viktigt att specialpedagogen kan tänka inkluderande genom att sätta eleven främst och se vilka 

behov eleven har. Enligt rektorerna är specialpedagogisk kompetens att kunna se mer 

övergripande, se helheten och kunna hålla i längre trådar. ”Specialpedagogen är verkligen 

spindeln i nätet.” (Rektor 7). Utifrån svaren ser vi nyckelord som samarbete, relationsskapande, 

utgå från varje elev man möter och se barnets behov. Genom att se ur relationellt perspektiv är 

samarbete och relationsskapande en del av det relationella förhållningssättet, det vill säga mötet 

mellan individ och miljö (Ahlberg, 2013). Det blir intressant när vi analyserar svaret; ”se 

barnets behov och utgå från varje elev man möter”. I ett relationellt perspektiv kan det handla 

om att se barnet utifrån miljöerna och hur dessa samspelar med varandra (Göransson m. fl 2015) 

medan ur ett kategoriskt perspektiv kan det handla om att en elev är i behov av särskilt stöd, det 

vill säga då blir stödet mer individinriktat (Lindqvist 2013). Beroende på vilket perspektiv 

rektorer, pedagoger, lärare, specialpedagoger och speciallärare har så kan det ge konsekvenser 

i vilket typ av specialpedagogiskt stöd en elev får (Wright 2000).     

     Rektorerna vill även se att specialpedagogen kan screena och testa elever. ”Det betyder att 

man lär sig hur man kan lösa alla dom här utmaningarna.”(Rektor 4) Rektorn menar att 

specialpedagogen ska ha kompetens att lösa utmaningar och ha de rätta verktygen för att 

vägleda lärare och pedagoger. Det här svaret kan vi analysera på två sätt. Ser vi det ur ett 

kategoriskt perspektiv så handlar det om att urskilja de elever som inte har åldersadekvata 
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kunskaper i ett ämne. Det vill säga eleven har svårigheter (Nilholm 2005; Göransson m fl. 

2015), och att syftet då blir att diagnostisera en elev (Haug 1989). Ser vi det ur ett relationellt 

perspektiv så kan vi säga att screeningen görs av en elev, eller flera elever, men att resultatet 

kan användas för att utvärdera och analysera lärarens sätt att undervisa och undervisningens 

kvalité, vi ser resultatet av screeningen som en del i ett större sammanhang. Syftet med 

screeningen är att utveckla undervisningen och miljön kring eleven (Nilholm 2005).  

 

5.4. Hur beskriver rektorerna skolans specialpedagogiska synfält? Vem gör vad och varför? 

För att få reda på vilka arbetsuppgifter som deras specialpedagoger arbetar med ställde vi flera 

frågor, Kan du beskriva specialpedagogens arbetsuppgifter? Hur använder ni er av 

specialpedagogisk kompetens i verksamheten? Hur ser arbetsfördelningen ut i EHG/EHT? 

 

Nu tänker jag mig att specialpedagogen kommer att handla mer om att observera i klassrum, 
hur man kan anpassa miljön, handleda pedagoger för att hur man kan bemöta enskilda elever 
och hur man kan sprida det här specialpedagogiska perspektivet.” (Rektor 9) 

 

När det kommer till specialpedagogens arbetsuppgifter så säger många av rektorerna att de ser 

specialpedagogen som en spindel i nätet. Vidare visar svaren att rektorerna tycker att en del av 

specialpedagogens arbetsuppgifter är att se helheten, det vill säga att inte bara se saker på 

individnivå utan även att se saker på grupp- och organisationsnivå.  

     Vår analys av svaren angående specialpedagogens arbetsuppgifter ser vi att de visar på ett 

relationellt perspektiv. Det handlar om att se helheten och miljön på olika nivåer, inte bara på 

individnivå (Jakobsson & Nilsson 2011; Lindqvist 2013; Ahlberg 2013; Göransson m fl 2015).  

     Rektorerna beskriver att deras specialpedagoger ska kunna lyfta diskussioner och tankesätt 

med pedagogerna, elevhälsoteamet och skolledningen. Antingen är det specialpedagogen som 

har ansvar för att skriva pedagogiska utredning och åtgärdsprogram eller så är det lärarna som 

har det ansvaret med stöttning från specialpedagogerna. På de skolor där det inte fanns någon 

specialpedagog använde rektorerna den centrala elevhälsans specialpedagoger. ”Jag har nu 

specialpedagog on demand.” (Rektor 14). Den här rektorn menar att hen har möjlighet att ringa 

in en specialpedagog från kommunens centrala elevhälsa. Rektorn beskriver det som att 

specialpedagogen kommer in i arbetet när det är som mest akut.  

     Svaren visar att specialpedagogen ska ha olika perspektiv, det vill säga att vrida och vända 

på saker och ha olika tankesätt. Att ha olika perspektiv kan ge en diskussion en annan vändning. 

Om det tillexempel är en elev och dess svårigheter och hinder som ska diskuteras, det vill säga 

ett kategoriskt perspektiv (Haug 1998; Nilholm 2005), kan en specialpedagog som har ett mer 
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relationellt förhållningssätt lyfta miljön och omgivningen runt individen så att pedagoger och 

ledning ser helheten och inte bara fokuserar på elevens brister. Det är dock viktigt att det är en 

person som har professionell auktoritet (Beckman 1989) som lyfter den här frågan eftersom det 

kan handla om en elevs framtida skolgång och stödåtgärder (Haug 1998).  

     Enligt rektorerna så ingår det i specialpedagogens uppdrag att handleda, att observera i 

klassrummet, att arbeta med elev/elever och stötta läraren. Rektorerna menar att 

huvuduppdraget för en specialpedagog är att handleda och stötta de vuxna både i 

undervisningssituationer, material, men även om eventuella blanketter ska skrivas. Intervjuerna 

visar att handledningen ofta utgår från en elevs problematik eller kunskapsinhämtande. Några 

av rektorerna menar att skillnaden mellan lärare och specialpedagog är på vilket sätt de arbetar 

och några menar att det inte är någon skillnad alls på specialpedagogens och speciallärarens 

uppdrag. 

  

Man måste ha kompetens som är vidare än vad dom övriga lärarna, en duktig lärare i matte eller 

i svenska, engelska för annars är det svårt att legitimera varför man finns där för då kan man ju 

lika gärna en svenska lärare till eller vad man nu behöver. (Rektor 3).  

 

Rektorn menar att ta ut enstaka elever och ha lästräning kan en lärare göra men att det krävs 

mer av en specialpedagog. Någon rektor nämner också att det är en ekonomisk fråga, att en 

specialpedagog som enbart arbetar med vuxna inte var ekonomiskt försvarbart. Enligt några av 

rektorerna så bör specialpedagogen helst inte ta ut någon enstaka elev utan ska istället stötta, 

arbeta med eleven/eleverna samt samarbeta med läraren i klassrummet. Om inte det går att 

vistas i klassrummet så ska specialpedagogen stötta läraren genom att bidra med exempelvis 

tekniska hjälpmedel och material utifrån elevens behov. Andra rektorer menar att 

specialpedagogen inte ska vara i klassrummet och arbeta med elever utan om specialpedagogen 

ska vistas i klassrummet så är uppdraget att observera någon elev, lärare, undervisning eller 

klass. I de fallen har specialpedagogen fått uppdraget ifrån EHG/EHT.  

     När vi analyserar specialpedagogens arbetsuppgifter så ser vi att det är viktigt att 

specialpedagogyrket har en professionell jurisdiktion (Göransson m fl. 2015). Svaren ger en 

tydlig bild av att det finns oklarheter kring specialpedagogens arbetsuppgifter. När vi analyserar 

det här svaret ser vi att specialpedagogen har en informell auktoritet (Beckman 1989), det vill 

säga att någon annan kan gå in och göra arbetsuppgifterna istället. Genom en formell auktoritet 

får specialpedagogen makt att utföra sina arbetsuppgifter utan att någon annan kan lägga sig i 

(Backman 1989), vilket i sin tur kan leda till att specialpedagogen själv kan bestämma hur hen 
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vill arbeta. Beroende på vilket perspektiv specialpedagogen då har, relationellt (Göransson m 

fl. 2015) eller kategoriskt (Jakobsson & Nilsson 2011), så kommer arbetet med elever att se 

olika ut.  Har specialpedagogen ett mer relationellt förhållningssätt så kan det bli mer 

observationer i klassrummet för att besluta om stödinsatser som kan minska eller undanröja 

skolsvårigheter i undervisningen (Göransson m fl. 2015). Istället för att plocka ut elever ur 

klassrummet, diagnostisera deras svårigheter och ge ett mer individinriktat stöd, det vill säga 

ett mer kategoriskt perspektiv (Nilholm 2005). 

     Många av rektorerna nämner att det är svårt att få tag på utbildade specialpedagoger. ”När 

jag annonserar så annonserar jag på båda. Det är viktigare vilken person det är.” (Rektor 3). När 

vi analyserar det här svaret blir det väldigt intressant utifrån professionsteorin. Svaret visar på 

att det är svårt att få tag i utbildade specialpedagoger och att då rektorer väljer att söka efter 

både specialpedagoger och speciallärare för att få tag i en person som har specialpedagogisk 

kompetens, eftersom det är det som står i skollagen. Det här ställer till problem utifrån den 

professionella jurisdiktionen (Göransson m fl. 2015), enligt den så ska specialpedagogyrket och 

specialläraryrket vara två olika professioner. När svaret blir att det inte spelar någon roll vilken 

utbildning personen har så blir det ett dilemma. Både specialläraryrket och specialpedagogyrket 

får då en informell auktoritet (Backman 1989) och det blir en negativ spiral som blir svår att 

bryta. Det betyder att specialpedagog kan komma att arbeta med en speciallärares 

arbetsuppgifter och vise versa. Utifrån vilket specialpedagogiskt perspektiv rektorn har så får 

också det påföljder för vilken typ av arbetsuppgifter specialpedagogen ska arbeta med. I ett 

kategoriskt perspektiv kan uppgifterna vara mer enskild stödundervisning för att kompensera 

för elevens brister (Nilholm 2005; Lindqvist 2013; Göransson m.fl 2015) medan ett relationellt 

perspektiv kan det vara mer handledning och observationer i syfte att undanröja hinder i miljön 

och undervisningen (Göransson m fl 2015).  

     Rektorerna beskriver arbetet med EHG/EHT som en självklar del i det specialpedagogiska 

arbetet. Många av rektorerna ansåg att specialpedagogen höll i trådarna i elevhälsoarbetet. Det 

spelade inte någon roll om rektorn hade specialpedagog eller speciallärare utan den uppgift som 

båda professionerna hade gemensamt är just arbetet i EHG/EHT. Vi analysera det här svaret 

genom först fundera på vad EHG/EHT ska arbeta med. Ser vi till det uppdrag som är ålagt 

elevhälsan så är det främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010;800). Ett 

förebyggande kan vara genom att observera olika miljöer för att se hur dessa påverkar eleverna, 

ett mer relationellt förhållningssätt (Göransson m fl 2015). Ett annat sätt att arbeta förebyggande 

kan vara att analysera varför det finns så många elever i en klass som har svårigheter att nå 

kunskapskraven. Ser vi ur det relationella perspektivet kan det handla om att se vad det finns 



34 
 

för hinder i undervisningen, handleda läraren utifrån observationer och hur dessa samspelar 

med varandra och sedan påverkar elevens prestationer (Lindqvist 2013; Göransson m fl 2015).  
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6. DISKUSSION 
 

I diskussionsdelen kommer vi att närmare granska vår studies resultat och analys genom att 

koppla den till tidigare forskning och styrdokument. Vi kommer även att se hur studiens syfte 

och frågeställning har besvarats. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över vår studie som 

helhet och ge förslag på vidare forskning. 

 

6.1.  Resultatdiskussion 

Vi kan se, utifrån vårt resultat och vår analys, att det finns oklarheter kring vad en 

specialpedagog ska arbeta med. Det finns också osäkerhet kring skillnaden mellan 

specialpedagog- och specialläraryrket. Utifrån vårt resultat och vår analys kan det finnas flera 

förklaringar till varför specialpedagogen och specialläraren ofta blir benämnda under samma 

namn och inte skiljs på som två olika yrkesprofessioner (Heimdal-Mattson 2006).  

     Vi kan se olika förklaringar till varför specialpedagogen har en oklar arbetsbeskrivning. Vi 

drar slutsatsen att det beror på det saknas lagar och styrdokument om vad en specialpedagog 

ska arbeta med. Resultatanalysen visar att arbetsuppgifterna för en specialpedagog kan handla 

om allt från stödundervisning av enskilda elever till handledning och stöttning av 

skolledningen. Det spelade heller inte någon större roll om rektorn hade anställt specialpedagog 

eller speciallärare utan vår analys visar att uppgifterna var ungefär detsamma. Vidare har vi 

kunnat observera att beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv, relationellt eller 

kategoriskt perspektiv, som specialpedagogen eller rektorn har så får det konsekvenser för 

vilket typ av stöd en elev får. Den enda arbetsuppgift som alla rektorer var helt eniga om var 

att specialpedagogen skulle ha kunskaper om arbetet i EHG/EHT. Detta är väldigt intressant 

eftersom vi tidigare skrivit att det ska finnas en person med just specialpedagogisk kompetens 

med i EHT/EHG. Det står inte specifikt att det ska vara en specialpedagog eller speciallärare 

men det är viktigt att det finns specialpedagogisk kompetens. Vi drar slutsatsen att det här kan 

vara en av anledningarna till varför alla rektorer nämner arbetet med EHG/EHT som en viktig 

del i specialpedagogens arbete, just eftersom det står i skollagen (SFS 2010:800) och det blir 

då reglerat av lagen att en skola ska ha specialpedagogisk kompetens. När vi jämför det med 

internationell forskning så visar det att i England har det varit lag på att en speciell person ska 

vara ansvarig för särskilt stöd sedan 1994 och ändå har arbetsuppgifterna varierat och 

specialpedagogerna har känt sig som brandmän som akut släcker bränder genom att hjälpa 

elever att nå kunskapskraven (Cowne 2005; Mackenzie 2007; Tissot 2013). Utifrån vår analys 
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så kan dock lagkravet vara en förklaring till att just den arbetsuppgiften var den enda som var 

samma för alla specialpedagoger på de fjorton skolorna. 

     I den intervju vi gjorde med skolverket hänvisade de specifikt till frasen om 

specialpedagogisk kompetens i elevhälsan när gäller specialpedagogens behörighet. Vi tolkar 

det som att staten har lämnat huvudansvaret på rektorn själv att avgöra vilken grad av 

kompetens skolan behöver. Vi drar slutsatsen att det i realiteten innebär att det i en kommun 

kan skilja mellan specialpedagogisk kompetens och behörighet från skola till skola. Tittar vi i 

hela landet så kan variationen vara ännu större. I slutänden handlar det om den enskilde rektors 

kompetens och kunskap kring specialpedagogik och att det sen avgör i vilken form och vilka 

arbetsuppgifter som ges till specialpedagogen, om det ens finns någon specialpedagog. I vår 

analys ser vi tydligt att arbetsuppgifterna, kompetensen och kunskapen skiftar från skola till 

skola. Alla rektorer hade sin bild och vision av vad en specialpedagogs kompetens, kunskap 

och arbetsuppgifter är. Om vi även tittar ur ett ekonomiskt perspektiv så är en slutsats att 

eftersom det varken finns en tydlig specialpedagogisk professionell jurisdiktion så kan 

ekonomin styra i vilken grad och hur mycket specialpedagogisk kompetens det finns i en skola 

(Wolmesjö 2008). Det stöds även av den nationella forskningen (Nilholm 2005; Lindqvist 

2013).  

     Vår analys visar en stor variation i en specialpedagogs arbetsuppgifter. Den visar också att 

det inte är så stor skillnad mellan specialpedagogens och speciallärarens arbetsuppgifter, det 

vill säga att arbetsuppgifter som enligt examensförordningen tillhör specialläraren ändå utförs 

av specialpedagogen. Vi drar slutsatsen utifrån våra intervjuer att det på arbetsplatserna finns 

behov av en eller flera speciallärare som då fokuserar mest på elev/individperspektivet (det 

kategoriska perspektivet). En förklaring till det kan vara att det i examensförordningen heller 

inte är så stor skillnad och att det kan vara därför specialpedagogyrket är svårt att definiera och 

att yrket ofta blandas ihop med specialläraryrket (Heimdahl-Mattson 2006). I 

examensförordningen (SFS 2007:638) är det väldigt få kunskapskrav som skiljer dessa två 

yrkeskategorier åt. Båda professionerna, specialpedagog och speciallärare, ska ägna sig åt 

handledning men skillnaden är att specialläraren ska ha fokus på den enskilda individen medan 

specialpedagogen ska se helheten och fokusera på grupp- och organisationsnivå också (SFS 

2007:638). Vår analys visar att det är precis det här som skiljer svaren åt, de rektorer som har 

speciallärare svarar mer individualiserade svar, kategoriskt perspektiv, medan de rektorer som 

har specialpedagoger svarar att specialpedagogen ska se helheten, fokusera på relationer och 

miljön, som är mer i linje med det relationella perspektivet.  

     Den internationella forskningen styrker också vår analys att specialpedagogens 
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arbetsuppgifter är diffusa och svåra att definiera (Cowne 2005; Mackenzie 2007). I Finland å 

andra sidan, finns det ingen yrkeskategori som motsvarar specialpedagogen. Där undervisar 

specialläraren elever i mindre grupper (Takala & Ahl, 2014). I den internationella forskning 

som använts i denna studie finns det fler motsvarigheter till speciallärare i linje med ett 

kompensatoriskt perspektiv, än med specialpedagogrollen och i linje med mer relationellt 

perspektiv. Speciallärare verkar har mer likheter med övriga länder än specialpedagoger. Ser vi 

till vad specialpedagogen får för behörighet när hen avslutat sin utbildning så blir frågetecknen 

ännu fler. Som vi nämnt tidigare får specialpedagogen inte någon legitimation, vilket också kan 

ge en förklaring till varför specialpedagogyrket inte får den plats som vi anser att det så väl 

behöver.  

     Utifrån vår analys ser vi att kompetensen bör ökas för att förstå vikten av specialpedagogens 

roll ute i skolorna. Vi ser genom vår studie att det är viktigt att specialpedagoger får legitimation 

och professionell jurisdiktion för att utveckla och stärka skolan. Specialpedagogen behövs för 

att hjälpa till att se problem/hinder ur olika perspektiv. Vår analys visar att vi kan slänga oss 

med fina ord som inkludering men att allt handlar om att se saker i relation till sammanhanget 

och att se individen i sitt sammanhang. Vi påvisar i resultatanalysen att vi kan tolka samma ord 

och samma mening på två olika sätt beroende på vilket perspektiv vi väljer att se på saker och 

ting. Det är därför viktigt att en specialpedagog finns för att kunna vrida på saker precis som 

vår analys påvisar. Enligt forskning är ett relationellt perspektiv en förutsättning för att utveckla 

elevens kunskaper och möjligheter vilket styrks av (Eriksson Gustavsson m fl 2013). Det 

innebär att skolan måste se ur ett större sammanhang än enbart på enskilda elever. I det arbetet 

tror vi att en specialpedagogs arbete kan stärka skolutveckling genom kontinuerlig handledning 

på organisations-, grupp – och enskild nivå. Specialpedagogens examenskrav har förändrats 

genom tiden. 

     I studien ser vi att det finns ett behov att specialpedagogen ska få legitimitet i sin yrkesroll 

och för att få det behövs det en förankring och förändring i dagens lagar och styrdokument eller 

en mycket tydlig arbetsbeskrivning som riktlinje. Enligt vår analys så verkar det inte spela 

någon större roll kunskapsmässigt om det står specialpedagog eller speciallärare på 

examensbeviset. Detta kan också vara en orsak till varför specialpedagog och speciallärare 

arbetar med i stort sett samma saker. Cheferna i det offentliga både måste balansera ekonomin 

men samtidigt förhålla sig till och följa lagar och styrdokument. Det är inte alltid lätt speciellt 

när förutsättningen att följa lagar och styrdokument inte ges i den ekonomin rektorerna får. Det 

kunde även vi se i vår studie att rektorerna bollade med ekonomin, de hade en vision men kunde 
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inte uppnå den på grund av ekonomin inte tillät det. (Wolmesjö, 2008). Resultaten från våra 

intervjuer bekräftar de misstankar som vi hade innan vi startade den här studien. Det vill säga 

att specialpedagogens arbetsuppgifter är diffusa och svårtolkade. Det bekräftas också i den 

tidigare forskningen (Nilholm 2005; Lindqvist 2013). Vi har funderat och instämmer i Evans 

(2015) sätt att se yrkesprofessionalism och vad som krävs för att bli professionell som 

specialpedagog. Vårt resultat och vår analys visar på att specialpedagoger och speciallärare har 

snarlika arbetsuppgifter och det verkar som att det även är så ute i skolorna idag. Att 

speciallärare och specialpedagoger har snarlika arbetsuppgifter bekräftas även i Göransson 

m.fl. (2015) forskning. Enligt några rektorer är det viktigaste att specialpedagogen är ”rätt” 

person snarare än rätt utbildning. Vi drar slutsatsen att det är rätt utbildning till rätt uppdrag det 

vill säga en professionell jurisdiktion som ger specialpedagogen formell auktoritet (Beckman 

1989). 

     Vi har kommit fram till slutsatsen att specialpedagogen skulle få en bättre förutsättning om 

specialpedagogen fick en professionell jurisdiktion samt i och med det även fick en autonomi 

och en formell auktoritet i sina arbetsuppgifter. Vi har också dragit slutsatsen att skolan bör 

arbeta mer efter det relationella perspektivet. Det styrks även i den forskning som har gjorts 

hittills om de olika perspektiven och som har dragit slutsatsen att ge skolan en större kvalité 

och möjligheter om det relationella perspektivet användes mer. (Nilholm 2005; Lindqvist; 

2013; Göransson m.fl. 2015).  Genom att ge specialpedagogen en profession och autonomi i 

sitt yrke så skulle det underlätta för rektorns pedagogiska ansvar. Rektorn skulle ha en klarhet 

i vilka professioner den har att tillgång till. Vi ser också genom vårt resultat att rektorerna inte 

alltid har de ekonomiska förutsättningarna att följa de lagar och styrdokument de är ålagda att 

göra. Genom en professionell jurisdiktion skulle rektorerna få andra förutsättningar att hävda 

ekonomiska anslag och i slutändan skulle det öka kvalitén i skolan. Tittar vi på interjuver och 

analyserar dem ser vi en skiftande kvalité när det kommer till elevernas möjligheter att uppnå 

kunskapskraven och det förebyggande arbetet med skolutveckling. Vi drar slutsatsen att staten 

idag inte har någon långsiktig pedagogisk kontroll att likställa den pedagogiska kvalitén i de 

svenska skolorna. Kontrollen skulle vara högre med professionell jurisdiktion och mer likställd 

eftersom det skulle tydligt kunna härleda till de styrdokument och lagar specialpedagogen 

behöver följa. Vi ser genom vår studie att det vore bra om kommunen gav sina rektorer 

autonomi i att tänka mer på den pedagogiska kvalitén i skolan än bli styrd av ekonomin.   

Utifrån vår resultatanalys drar vi slutsatsen att specialpedagogens yrkesroll är diffus och 

komplex. Det blir lite av en antiklimax och en negativ spiral då det inte finns några direktiv på 

vad specialpedagogen ska arbeta med. Analysen visar på att specialpedagogens arbetsuppgifter 
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kontra speciallärarens arbetsuppgifter är snarlika. I examensförordningen för speciallärare och 

specialpedagoger (SFS 2007:638) ser vi att skillnaden mellan de två yrkesprofessionerna är 

väldigt liten. Analysen visar också på att svaret på frågorna varierar väldigt, vilket även det ger 

oss en bild av att specialpedagogens roll och arbetsuppgifter är komplexa och ger en splittrad 

yrkesroll. Detta resultat är i linje med flera tidigare studier, både nationella och internationella 

(Mackenzie 2007; Högskoleverket, 2011; Rosen-Webb 2011; Von Ahlefeld Nisser 2014; 

Göransson, m fl 2015; Göransson m. fl. 2016).  

 

6.2. Metodreflektion 

Syftet med studien var att se hur rektorerna ser på specialpedagogen, dels på rollen i stort men 

vi ville också se vilka arbetsuppgifter som rektorerna tolkade som specifika för 

specialpedagogen. Vi vill försöka förstå deras perspektiv. Vi valde en kvalitativ 

forskningsansats med kvalitativa frågor. Utifrån transkriberingen och det resultat vi fick fram 

gjorde vi en analys. Vi har gjort en tolkning av våra transkriberingar genom våra teoretiska 

perspektiv. Vår målsättning var att vi ville närmare oss texten med våra teoretiska glasögon och 

vårt sätt att tolka den (Göransson & Nilholm 2009; Fejas & Thornberg 2015). Utifrån den 

analysen och tidigare forskning samt lagar och styrdokument har vi gjort en slutsats. I den 

kvalitativa forskningsanasaten är det som Kvale och Brinkmann (2014) skriver att genom 

spontanitet så får vi också olika information. En intervju är aldrig lik en annan intervju och 

därmed får vi alltid skiftande svar. Vi gjorde intervjuerna var för sig och vi är medvetna om att 

det kan ha påverkat vilka följdfrågor som vi ställde till informanterna. Konsekvenserna av att 

vi ställer olika följdfrågor är att vi får olika svar. Utifrån svaren så påverkar det resultatet. 

 

6.3. Yrkesrelevans 

Vår studie är relevant för oss och för blivande specialpedagoger genom att vi ser att vi måste 

framhäva vår roll som en viktig del i skolornas och elevernas utveckling.  Vi ser att yrkena 

specialpedagog och speciallärare ofta blir benämnda synonymt och att det påverkar hur rollerna 

utformas på arbetsplatserna. Högskoleverkets utredning år 2011 visar att utbildningarna, 

specialpedagog och speciallärare, är väldigt lika (Utbildningsdepartementet 2011) vilket även 

vi får bekräftat i vår studie. Vi har utifrån vår studie blivit starkare i vår kommande yrkesroll 

då vi har fått vetskap om den okunskap som finns när det gäller specialpedagogens yrkesroll 

och arbetsuppgifter. Därför anser vi att den här studien är viktig för både verksamma 

specialpedagoger och blivande specialpedagoger men att ämnet behöver belysas och forskas 

vidare om.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

I och med denna studie har vår nyfikenhet stärkts gällande specialpedagogen och 

specialpedagogisk kompetens. Det vore intressant att studera vidare på vad 

specialpedagogisk kompetens betyder, hur tolkas det ur kommunen, specialpedagoger, 

speciallärare och rektorers synvinkel? Vad blir konsekvensen av att specialpedagogen inte 

får en legitimation? Hur skiljer sig arbetsuppgifterna och kompetensen mellan speciallärare 

och specialpedagoger i ett mer generellt perspektiv? Listan kan göras lång med förslag på 

vidare studier kring specialpedagogen både möjligheter och indirekta möjligheter. Vi har 

bara nuddad toppen av ett isberg och det finns mycket mer att utforska och upptäcka när det 

kommer till yrket specialpedagog och det specialpedagogiska synfältet.  
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8. BILAGOR 

 

8.1. Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Specialpedagogutbildningen på Mälardalens Högskola som nu gör 

vår sista termin med fullt fokus på att skriva vårt självständiga arbete i specialpedagogik.  

 

Syftet med vårt arbete är att se hur arbetet med specialpedagogik ser ut utifrån rektors 

perspektiv samt hur rektorer ser på specialpedagogens yrkesroll i skolan. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring ämnet och vi tycker att det finns en hel del 

forskning kring specialpedagoger och deras yrkesroll, men vi tycker att det saknas forskning 

om rektorernas perspektiv. Därmed vill vi intervjua dig som kan bidra med kunskaper och 

erfarenheter om detta. Intervjun kommer att bestå av 10 frågor som kommer att ta ca 30 

minuter. Vid intervjun och skrivandet följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket innebär bland annat att intervjun är frivillig och att du som deltagare har möjlighet att 

avbryta när som helst. Det innebär också att din medverkan kommer att behandlas 

konfidentiellt och all information kommer att anonymiseras. Ditt deltagande och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. Vi hoppas att du har möjlighet att delta i 

vår forskningsstudie.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. 

 

Hoppas att vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Annichen Andersson    Sara Hjälte 

aan14029@student.mdh.se   she14002@student.mdh.se 

Handledare: 

Gunnlaugur Magnusson 

Gunnlaugur.magnusson@mdh.se 
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8.2. Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

 

Kan du berätta om skolan och organisationen? 

 

Kan du berätta lite om dig själv och din tid som rektor? 

 

Hur många specialpedagoger arbetar på skolan?  

 

Berätta vad specialpedagogisk kompetens betyder dig? 

 

Hur använder ni er av specialpedagogisk kompetens i verksamheten? 

 

Kan du beskriva vilka kunskaper du vill se hos en specialpedagog? 

 

Kan du beskriva hur specialpedagogens arbetsuppgifter ser ut? 

 

Vilka professioner finns representerade i elevhälsoteamet?  

 

Kan du berätta hur arbetsfördelningen ser ut? 

 

Är det något du vill tillägga utifrån det vi har pratat om? 

 

 

 

 

 


