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Titel 
Specialpedagog - faktorer och förutsättningar för att bli aktiv medskapare i yrkesrollen 

 

English title 
SENCO - factors and conditions for becoming active co-creator of the professional role 

 

Abstrakt 
Studiens problemområde berör de faktorer och förutsättningar som avgör om och hur vi 

som specialpedagoger utifrån våra erfarenheter, bakgrund och utbildning kan vara med 

och forma och påverka den yrkesroll som inom en snar framtid ska bli vår.  

 

Syftet i studien är att fördjupa oss i specialpedagogers reflektioner runt sin yrkesroll för 

att få en ökad insikt i hur specialpedagoger inom grundskolan beskriver att deras 

uppdrag och yrkesroll har formats. För att uppnå syftet utgår studien från två 

frågeställningar som söker svar på vilka faktorer som påverkar utformningen av 

specialpedagogens yrkesroll samt vilka förutsättningar som finns för specialpedagoger 

att forma sin yrkesroll.  

 

Studien bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod med halvstrukturerade intervjuer. 

Urvalsgruppen består av totalt sex specialpedagoger verksamma inom kommunala 

skolor i tre olika kommuner i Sverige. Studiens teoretiska ansats utgår från 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska miljömodell (1979, 2009) vilken har en 

systemteoretisk grund.  

 

Resultatet utgörs av informanternas sammanställda reflektioner utifrån fyra 

temaområden. Studiens resultat visar att nästan alla informanter uppger att arbetet med 

elever prioriteras och alla informanter ingår i elevhälsan. Däremot är det endast två av 

informanterna som leder skolans arbete med pedagogisk utveckling. Det framkommer 

också att några informanter upplever sig ha luckor i kompetensen vilket hanteras på 

olika sätt. Resultatet pekar på att samtliga informanter får mandat för sitt uppdrag av 

rektor eller biträdande rektor. Genom resultatet berörs även utmaningar i yrkesrollen, 

förtroendeskapande och samarbetet kolleger emellan.  
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1 Inledning 
Inför vårt arbete som specialpedagoger är vår uppfattning att en av våra uppgifter är att 

underlätta för alla elever att uppnå utbildningens mål och på bästa sätt tillgodogöra sig 

undervisningen i skolan. Utifrån examensförordningen (SFS 2007:638) tolkar vi att vi 

förväntas ha överblick och verka för att elever med svårigheter får rätt stöd samtidigt 

som vi hela tiden arbetar för att utveckla verksamheten i de olika skolformerna. Vi kan 

utöver detta även fungera som kvalificerade samtalspartners och rådgivare i 

pedagogiska frågor för både föräldrar, kolleger, skolledare och andra berörda. 

 

Våra tidigare erfarenheter utgörs av olika utbildningsbakgrunder med olika 

kompetensområden och olika grader av kunnande. Dessutom har våra 

yrkeslivserfarenheter inom hela grundskolan samt påbyggnadsutbildning till 

specialpedagoger bidragit till att vi har fått en ökad förståelse för och insikt i att 

uppdraget och rollen som specialpedagog kan och bör se olika ut.  

 

Vi har en känsla av att vissa specialpedagoger i sin yrkesroll har större fokus på enskild 

undervisning, undervisning i liten grupp samt mer fokus på att fungera som 

kvalificerade samtalspartners, medan andra specialpedagoger har större fokus på 

skolutvecklingsfrågor och ägnar mindre tid åt uppdragets övriga delar.  

 

Utifrån våra erfarenheter och vår känsla funderar vi över om och hur vi som 

specialpedagoger genom olika förutsättningar och faktorer kan forma och påverka vår 

yrkesroll så att vi inom ramen för examensförordningen (SFS 2007:638) och skollagen 

(SFS 2010:800, 1 kap. 9 §) med dess ord om barns och elevers rätt till en likvärdig 

utbildning ges möjlighet att arbeta med de delar av vår kompetens som vi har störst 

intresse och fallenhet för. 

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet ges en historisk tillbakablick över specialpedagogutbildningen. 

Dessutom lyfter vi fram för studien relevanta konventioner, deklarationer och 

styrdokument. Avslutningsvis belyses specialpedagogens uppdrag och roll utifrån 

examensförordningen.  
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2.1 Historisk tillbakablick över specialpedagogutbildningen 
I och med SIA-utredningen på 1970-talet framträdde en förnyad syn på 

specialpedagogisk verksamhet i Sverige. Den förändrade synen innebar att 

specialpedagogisk verksamhet sågs som ett centralt verktyg för att få till en 

undervisning som utjämnar hinder och därmed inkluderar alla barn och deras olikheter 

(Gerrbo, 2012). Yrkestiteln specialpedagog tillkom 1990 då tidigare 

speciallärarutbildningar avskaffades och ersattes av en ny utbildning, 

specialpedagogprogrammet. Uppdraget för specialpedagoger hade breddats jämfört med 

speciallärarens så att specialpedagogen även kunde arbeta med pedagogisk rådgivning 

och skolutveckling förutom att arbeta med barns inlärningssvårigheter. En 

grundläggande tanke i den specialpedagogiska utbildningen var att stärka lärarens roll 

genom att specialpedagogiska insatser skulle genomföras i skolans ordinarie verksamhet 

(Ingestad, 2006). 

 

Vidare för Gerrbo (2012) fram att ett nytt synsätt på specialpedagogisk verksamhet fick 

förnyad skjuts på 1990-talet i och med Salamancadeklarationen, som internationellt 

ansågs vara en av de mest uppmärksammade texterna om inkludering uttryckt som en 

skola för alla. Idén om en skola för alla ansågs ha lett till en reformering från den 

tidigare speciallärarutbildningen till den nya specialpedagogutbildningen med fokus på 

att utveckla den ordinarie undervisningen. 

 

I en rapport från Skolverket (1999) framkom dock att ett traditionellt synsätt fortfarande 

dominerade den specialpedagogiska undervisningen. Mycket av undervisningen skedde 

i liten grupp med risk att problematiken lades på eleven, och få insatser gjordes för att 

förändra miljön eller undervisningen så att eleven i behov av särskilt stöd kunde 

inkluderas i den ordinarie undervisningen. Gerrbo (2012) hänvisar till ovanstående 

rapport att en orsak till detta antas vara att specialpedagogerna hade tillägnat sig 

speciallärarnas traditionella syn på undervisning och i hög grad delade speciallärarnas 

uppgifter. Därmed kunde man också konstatera att idén och tanken bakom 

uppdelningen av speciallärare och specialpedagog inte hade fått genomslag. 

 

Persson (2013) skriver att en utvärdering av specialpedagogutbildningen genomfördes 

av Högskoleverket 2005. Den hårda kritik som framkom handlade bland annat om 

brister i genomförandet av och innehållet i specialpedagogutbildningen. Kritiken ledde 

till att regeringen lade ett förslag till en förändrad specialpedagogutbildning och en ny 
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speciallärarutbildning. Högskoleverket (2012) skriver att regeringen 2007 beslutade om 

nya mål för specialpedagogutbildningen vilka dock inte skiljde sig nämnvärt från den 

tidigare examensförordningen från 2001. 2007 beslutades om den nya 

speciallärarutbildningen med från början två olika valbara fokus som senare utökades 

till fyra.  

 

2.2 Konventioner, deklarationer och styrdokument 
Salamancadeklarationen (2006) skriver att målsättningen är undervisning för alla och att 

barn i behov av särskilt stöd ska kunna få sina behov tillgodosedda inom det ordinarie 

utbildningsväsendet. Enligt Barnkonventionen (2009) är syftet med barns utbildning att 

utveckla barnets fulla möjligheter och att förbereda barn på ett liv i ett fritt samhälle.  

 

Yrkesrollen specialpedagog nämns inte i skolans styrdokument. I skollagen (SFS 

2010:800, 2 kap. 25 §) anges att det inom elevhälsan ska finnas personal med 

kompetens att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser. Förutom denna 

kompetens ska det dessutom finnas skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 

Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 9 §) påvisar även att utbildningen inom varje skolform 

och inom fritidshemmet ska vara likvärdig. Vidare för skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 

4§) fram att ”i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016) 

framkommer att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov 

av särskilt stöd. Undervisningen ska också anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Undervisningen kan utifrån detta aldrig 

utformas lika för alla. 

2.3 Specialpedagogens uppdrag och roll utifrån examensförordningen 
I examensförordningen (SFS 2007:638) anges att det för specialpedagogexamen krävs 

att studenten har utvecklat kunnande och förmågor för att på egen hand och tillsammans 

med andra professioner kunna vara del i den specialpedagogiska kompetens som 

tillgodoser elevers behov av särskilt stöd inom olika skolformer. Dessutom ska 

studenten även ha tillägnat sig kunskaper om det specialpedagogiska arbetets 

vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet, samt se samband däremellan. Studenten 
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ska även känna till relevant forsknings- och utvecklingsarbete. För examen 

framkommer att studenten utöver detta också 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,  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå, 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra 

åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,  

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, 

och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever. 

  (SFS 2007:638, s. 5) 

Angående värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten ha utvecklat empatisk 

förmåga och självkännedom som kan genomsyra verksamheten på ett sådant sätt att de 

mänskliga rättigheterna beaktas. Studenten ska också inse betydelsen av samverkan av 

olika slag samt initiera utveckling av den egna kompetensen (SFS 2007:638). 

Den bakgrund som vi har beskrivit i detta kapitel visar sammanfattningsvis att den 

specialpedagogiska yrkesrollen har haft en brokig framväxt. I nuläget finns det två 

yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens där Högskoleverket (2012) skriver att 

specialpedagoger ska arbeta för barn och elever, medan speciallärare ska arbeta med 

barn och elever. Detta innebär att speciallärare förväntas ha ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv, medan specialpedagoger förväntas ha ett handlednings- och 

skolutvecklingsperspektiv.  

Genom studien hoppas vi på att få syn på olika faktorer och förutsättningar som formar 

specialpedagogens yrkesroll för att vi lättare ska kunna identifiera dessa i vår 

kommande yrkespraktik. Därigenom önskar vi att kunna bli aktiva medskapare i den 

yrkesroll som inom en snar framtid ska bli vår.  
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3 Syfte och frågeställningar  
I det här kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att fördjupa oss i specialpedagogers reflektioner runt sin 

yrkesroll för att få en ökad insikt i hur specialpedagoger inom grundskolan beskriver att 

deras uppdrag och yrkesroll har formats. 

 

3.2 Frågeställningar 
Vilka faktorer påverkar utformningen av specialpedagogers yrkesroll? 

Vilka förutsättningar finns för specialpedagoger att forma sin yrkesroll?   

 

4 Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning angående specialpedagogers yrkesroll. 

 

4.1 Speciallärares och specialpedagogers yrkesroll 
En heltäckande studie med syfte att undersöka speciallärares och specialpedagogers 

yrkesroll och hur de ser på utbildningens relevans har genomförts av Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015). En enkät sändes ut till samtliga som 

tagit examen i de båda yrkena enligt examensförordningarna från 2001, 2007 och 2008. 

I enkätstudien undersöks specialpedagogers och speciallärares uppfattning av de 

värderingar i relation till yrket samt kunskaper som deras utbildning har lett till, vilka 

arbetsuppgifter som de båda grupperna anser är utmärkande för respektive yrken, samt 

vilka förutsättningar de båda grupperna har att få mandat för sina fördjupade kunskaper.  

 

När det gäller yrkesgruppernas egen uppfattning av de värderingar och kunskaper som 

utbildningen har lett till pekar resultatet på att båda grupperna anser sig ha breda men 

tydligt avgränsade kunskaper. Exempel på sådana kunskaper är undervisning av olika 

slag och i olika konstellationer, kartläggning, dokumentation, utvärdering, rådgivning, 

att bedriva kvalificerade samtal, samverkan, att leda förebyggande arbete och att leda 

utvecklingsarbete. En relationell syn på elever i behov av särskilt stöd framträder där 

orsaker på skolproblem i första hand söks i miljön istället för hos eleven (a.a). 
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Göransson et al. (2015) skriver att resultatet angående yrkespraktikens arbetsuppgifter 

pekar på att undervisning enskilt eller i mindre grupper är den uppgift som både 

specialpedagoger och speciallärare ägnar mest tid åt per vecka, även om det skiljer 

mellan de båda grupperna avseende hur mycket tid de lägger på denna uppgift. Båda 

yrkesgrupperna lägger arbetstid på olika typer av samverkan, exempelvis med 

vårdnadshavare, skolledning och elevhälsa. Specialpedagogerna samverkar dessutom 

med externa aktörer. Vidare arbetar båda yrkesgrupperna med utredningar, 

åtgärdsprogram och dokumentation även om specialpedagoger gör detta i större 

utsträckning än speciallärarna. Specialpedagogerna arbetar med kvalificerade samtal, 

rådgivning och konsultation medan speciallärarna bedriver mer undervisning.  

 

Angående speciallärares och specialpedagogers möjligheter att hävda sin yrkesidentitet 

pekar resultatet på att de i viss mån faller tillbaka på en mer traditionell syn på 

skolproblem än den relationella som de båda grupperna annars gav uttryck för. Till 

skillnad från andra yrkesgrupper i skolan har de juridiskt sett endast 

examensförordningen att falla tillbaka på. Yrkesrollens sätt att definiera 

skolproblematik skiljer sig från bland annat skolledarnas. Dessutom används 

formuleringar, exempelvis ”elever i behov av särskilt stöd”, som snarare ses som en 

politisk konstruktion än en pedagogisk. 

 

Avslutningsvis skriver Göransson et al. (2015) att forskningsöversikten pekar på att det 

har varit svårt för speciallärare och specialpedagoger att hävda en rådgivande roll, en 

roll som skolutvecklare samt en roll där man på ett övergripande plan organiserar och 

planerar skolans stöd. 

 

4.2 Föreställningar om specialpedagogens och speciallärarens uppdrag 
och roll 

Von Ahlefeld Nisser (2014) skriver en artikel vars syfte är att lyfta fram uppfattningar 

om och olikheter mellan specialpedagogers och speciallärares yrkesroll och uppdrag. I 

artikeln problematiseras de uppfattningar om dilemman som framkommer i det som 

sägs om de två yrkesrollerna. Den valda metoden är kunskapande samtal och dessa 

genomfördes inom två olika projekt.  

 

I resultatdelen nämns att då man talar om specialpedagogers och speciallärares uppdrag 

och yrkesroller ser man större likheter i de föreställningar som finns om speciallärares 
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uppdrag, medan föreställningarna om specialpedagogers uppdrag skiljer sig mer. Både 

speciallärare och specialpedagoger har i examensförordningen ett uppdrag att vara 

kvalificerad samtalspartner vilket ses som en form av förebyggande arbete. 

Specialpedagogens samtalsuppdrag handlar om att både föra samtal med skolledningen 

om exempelvis organisationsfrågor, men också att föra samtal med andra professioner 

inom verksamheten. 

 

 Att finnas nära verksamheten är viktigt enligt båda yrkesgrupperna. Dock finns olika 

uppfattningar om vad det innebär att vara nära. Vissa uppfattar det som att man befinner 

sig fysiskt nära verksamheten dagligen, medan andra uppfattar att man är nära då man 

exempelvis genomför samtal och utredningar oavsett fysisk placering. Vidare önskar 

informanterna att speciallärare och specialpedagog har ett nära samarbete där 

specialläraren är den som har närmast kontakt med klassläraren. Informanterna 

uttrycker att de önskar förändra det specialpedagogiska arbetssättet vilket är en följd av 

deras utbildning. Frågan om hur det specialpedagogiska uppdraget ska genomföras 

förändras i förhållande till andras uppfattningar om yrkesrollen och i förhållande till den 

pedagogiska verksamheten. 

4.3 Uppfattningar om hur det specialpedagogiska uppdraget kan se ut 
Lansheims (2010) avhandling syftar till att undersöka hur studerande på 

specialpedagogprogrammet och nyblivna specialpedagoger ser på sitt uppdrag som 

specialpedagoger. Intervjuer, samtal och besvarande av en öppen skriftlig fråga har 

använts som metod för att inhämta empiri från de studerande, medan intervjuer, samtal 

och dagböcker har använts som metod för att inhämta empiri från de yrkesverksamma. 

Urvalet är riktat och består av de antagna till en specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning ett visst år vid ett visst lärosäte.  

 

 Bland resultaten framkommer att kunskapssynen var en faktor bakom att studenterna 

sökte sig till specialpedagogutbildningen, då de förväntade sig att utbildningen skulle 

tillföra sådan metodiskt eller didaktisk kunskap som skulle kunna användas för att möta 

och kompensera för elevernas svårigheter. Det framkommer även att informanterna 

upplevde osäkerhet inför det kommande specialpedagoguppdraget, och en orsak 

uppgavs vara att innehållet i specialpedagogutbildningen var annorlunda än förväntat. 

Några av informanterna strävade även efter att kunna utveckla skolan på längre sikt, 

exempelvis genom handledning. 
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 Avhandlingens resultat pekar på att yrkeslivserfarenhet före utbildningen visar att de 

som arbetar inom förskola i allmänhet verkar vara mer införstådda med olika former av 

handledning, och det verkar generellt vara så att den verksamhet man har erfarenhet av 

formar den egna synen på kommande arbetsuppgifter och dess innehåll. Förutom att 

skapa en utvecklande skolsituation för eleverna verkar ett mål för informanterna vara att 

forma ett meningsfullt arbetsinnehåll, och informanter framför en önskan och 

förhoppning om ett starkare mandat att påverka sin arbetssituation som 

specialpedagoger jämfört med vad de har haft tidigare. 

  

Utifrån resultatet framgår att informanterna använder två olika sätt för att tolka sitt 

uppdrag. Den ena strategin verkar vara att hitta en egen vinkling på uppdraget. Den 

andra strategin verkar vara att specialpedagogen tolkar delar av innehållet i utbildningen 

och omsätter det praktiskt, varvid egna erfarenheter och intresseområden får stor 

betydelse. Dessa strategier kan även komplettera varandra. 

  

 Av studien framgår även att specialpedagogens uppdrag och funktion fortfarande är 

oklara och det faktum att specialpedagoger efter utbildningen kommer tillbaka till en 

skola som inte riktigt ser behovet av att utvecklas till en skola för alla problematiseras. 

Studien problematiserar även specialpedagogens roll som utvecklare av verksamheten 

och pekar på att frågan om mandat och samarbetet mellan skolledning och 

specialpedagog måste undersökas närmare, exempelvis genom kommande forskning.  

  

4.4 SENCO:s uppfattningar om sin yrkesroll  

Rosen-Webb (2011) redovisar en studie vars syfte är att belysa hur SENCO:s (special 

educational needs coordinators) inom secondary schools i England ser på och utvecklar 

sin roll, hur de utför sitt uppdrag, samt vem som blir SENCO. Detta har gjorts genom att 

studera vägar in i yrket för nio SENCO:s. Som metod användes halvstrukturerade 

intervjuer där deltagarna fick berätta om sina erfarenheter vid två olika intervjutillfällen 

med möjlighet att uppdatera eller fylla i kompletterande information vid det andra 

intervjutillfället.  

  

 I studien sammanfattas SENCO-rollen med att dessa yrkesgrupper har förmåga att 

kunna leda andra lärare, att de har god analytisk förmåga och förmåga att tänka 

strategiskt. Dessutom har dessa yrkesgrupper förmåga att hantera olika projekt på 
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jobbet, förmåga att planera förebyggande insatser samt förmåga att agera direkt vid 

behov. 

  

Andra resultat pekar på att rollen som SENCO är otydlig i både politiska dokument och 

i forskning. Oklarheter framträder både inom den aktuella skolorganisationen och i att 

man upplever ett glapp mellan SENCO-rollen i teori och praktik. Tidsbrist, lite praktisk 

övning i att utöva sin roll samt låg status var hos några informanter anledningar till att 

det var svårt att utföra arbetet. Från 1994 och framåt har de politiska dokumenten allt 

mer kommit att handla om inkludering. 

 

4.5 Samtalspartner och rådgivare 

Åbergs (2009) avhandling med både kvantitativ och kvalitativ ansats har som syfte att 

öka kunskapen om handledning genom att undersöka skolledares syn på och 

erfarenheter av handledning som verktyg. Skolornas avsikter och metoder för 

handledningen varierar, samtidigt som det finns lite forskning på området och 

konsekvenserna för skolverksamheten är därför okända. Av studien framgår att det är 

skolledare som identifierar behov, avsätter resurser för samt beställer handledning.  

  

Bland resultaten framkommer att olika villkor för handledning uppkommer på grund av 

att skolledarnas förståelse är knuten till den enskilda skolans sammanhang. Resultatet 

pekar på att det vanligtvis är specialpedagogen som får i uppdrag att handleda lärarna, 

men ibland tas även hjälp av andra experter såsom kurator eller psykolog. Då externa 

experter tillkallas är det ofta fråga om akuta, konsultativa insatser där snabb hjälp 

behövs, och förväntningarna är att handledaren ska förmedla tips och förslag på 

lösningar. En informant uttrycker att kulturen bland lärare som jobbar med yngre barn 

är sådan att man lyfter sin problematik och gärna tar hjälp av exempelvis handledning, 

medan lärare som arbetar med äldre elever tenderar att lägga bristerna på barnet. 

 

 Informanterna som i studien är verksamma skolledare uppger att de hellre går på 

rekommendationer eller referenser än på faktisk kompetens då de ska välja handledare 

till ”sina” lärare. Handledarens roll verkar vara att skapa ett gott, förtroendeingivande 

samtalsklimat i gruppen, och dessutom verkar det vara viktigt att personen i fråga 

åtminstone delar vissa bitar av lärarerfarenheten, även om hen inte måste vara lärare 

själv. 
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4.6 Förväntningar på det specialpedagogiska uppdraget 
Syftet i Lindqvists (2013) avhandling som består av fyra delstudier är att öka kunskapen 

om olika professioners syn på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Av den första 

delstudien framkommer att flera professioner ansåg att specialpedagogen borde arbeta 

med enskild undervisning och handledning av pedagoger. Ett fåtal professioner förutom 

specialpedagogerna själva ansåg däremot att specialpedagogen skulle ägna sig åt 

skolutveckling.  

 

I den andra delstudien undersöks vad skolledarna har för uppfattning om innehållet i 

specialpedagogens uppdrag. De flesta rektorer och förskolechefer för fram att 

handledning, dokumentation och skolutveckling bör ingå i uppdraget. Ledare i 

grundskolan uppger i högre grad att specialpedagogen ska arbeta med enskild 

undervisning, medan förskolecheferna anser att specialpedagogen ska arbeta med att 

utveckla verksamheten. 

 

Den tredje delstudien undersöker olika professioners syn på specialpedagogens uppdrag 

och roll. Av resultatet framgår att specialpedagogens uppdrag har förändrats under de 

senaste fem åren så att de nu faktiskt arbetar mer med handledning, dokumentation och 

utvärdering. Under samma tidsperiod har den enskilda undervisningen minskat. Dock 

framkommer att respondenterna anser att specialpedagogen bör arbeta mer med enskild 

undervisning, vilket kan innebära att specialpedagogrollen fortfarande är flytande och 

har svårt att påverka och förändra skolsystemet.  

 

Den fjärde delstudien belyser att rektorer anser att det specialpedagogiska stödet ska ges 

i den ordinarie gruppen varvid eleven inkluderas. Vidare är flexibilitet, kommunikation 

och goda relationer några av de områden som rektorerna lyfter fram i arbetet med stöd 

till eleverna. 

 

4.7 Relationella och kategoriska perspektiv 

Persson (2013) skriver att grundskolans specialpedagogiska verksamhet historiskt sett 

har präglats av ett synsätt där orsaker till skolsvårigheter placeras hos den enskilde 

eleven, vilket han benämner som ett kategoriskt perspektiv. Det relationella perspektivet 

däremot tar hänsyn till vad som sker i samspelet med andra och att elevens 

förutsättningar för att nå målen kan påverkas av förändringar i miljön runt eleven. Ett 
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par olika områden diskuteras vari de olika perspektivvalen får skilda pedagogiska 

konsekvenser.  

 

Den pedagogiska kompetensen handlar ur ett relationellt perspektiv om lärares förmåga 

att anpassa stoffet till elevers skilda förutsättningar, medan den i det kategoriska 

perspektivet handlar mer om lärares ämnesspecifika förmåga. Den specialpedagogiska 

kompetensen utgörs i det relationella perspektivet av kvalificerat stöd att planera för 

elevers olikheter, medan det i det kategoriska perspektivet handlar om kvalificerat stöd 

direkt till elever. Vidare diskuteras att de båda perspektiven inte behöver utesluta 

varandra, utan ses som verktyg för hur man kan uppmärksamma elevers skolsvårigheter. 

 

5 Teori  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ansats som utgår från Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska miljömodell (1979, 2009) vilken har en systemteoretisk grund.  

 

5.1 Övergripande tankar om systemteori  

Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, Holmberg (2010) skriver att grunden till det som 

idag kallas för generell systemteori lades på 1940-talet av Ludvig von Bertalanffy, då 

han belyste hur delar inom olika system ömsesidigt påverkar varandra. Den generella 

systemteorin har sedan applicerats på olika system inom flera vetenskapliga områden. 

Jakobsson & Nilsson (2011) för fram det systemteoretiska perspektivet som ett av flera 

förhållningssätt till hur olika forskningsfält kan samverka för att finna svar på de 

specialpedagogiska frågorna. De beskriver den utvecklingsekologiska miljömodellen 

med systemteoretisk ram vilken presenterades av Bronfenbrenner under 1970-talet med 

syfte att förstå hur barn utvecklas och lär (se figur 1, s. 16).  

 

5.2 Utvecklingsekologisk miljömodell relaterad till specialpedagogens 
roll 
Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) ingår det i specialpedagogens roll att 

samverka med andra aktörer, och därigenom har specialpedagogen ett uppdrag som 

genomsyras av relationer och interaktioner. Samverkansuppdraget är en förutsättning 

för att kunna förhålla sig till skollagens ord om att “Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” 

(SFS 2010:800, 1 kap. 4§). Jakobsson & Lundgren (2013) utvecklar denna tanke då de 
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skriver att samverkan av olika slag mellan olika professioner kan vara ett stöd för att 

utveckla skolans arbete i syfte att kunna ge ledning och stimulans till alla barn. Vidare 

skriver de att ett gemensamt synsätt är viktigt för att olika former av samverkan och 

nätverk runt eleven ska fungera i den pedagogiska verksamheten. 

  

I sin utvecklingsekologiska miljömodell för Bronfenbrenner (1979, 2009) fram att 

förklaringarna till vårt agerande kan sökas i interaktioner mellan individens egenskaper 

och miljöer i nutid och förfluten tid. På ett övergripande plan menar han att individen är 

en del av ett större system, och han definierar utveckling som en varaktig förändring av 

hur en person agerar i sin omgivning. Bronfenbrenners modell beskriver samspelet 

mellan individen och omgivningen som ett nätverk av olika system. Modellen beskriver 

även hur de olika nätverken interagerar med varandra mellan de olika systemnivåerna.  

 

 

 

  

Figur 1. Bearbetad modell från Jakobsson & Nilsson (2011, s. 30) som  

tydliggör hur en individs utveckling påverkas av ett nätverk av olika system  

utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska miljömodell. 

 

Förklaringarna som följer gällande de olika systemnivåerna i figur 1 utgår från 

resonemanget hos Jakobsson & Nilsson (2011, s. 29-31). 

 



  
 

17 

Mikrosystemnivån: Modellens mitt. Den enskilda individen med dess närmaste 

omgivning, exempelvis hemmet.  

 

Mesosystemnivån: Perspektivet vidgas och fokus hamnar på interaktionen och 

samverkan mellan systemets delar och omgivningen. 

 

Exosystemnivån: Leder ytterligare ut från modellens mitt och visar att individen 

påverkas av omständigheter som hen inte aktivt eller fysiskt deltar i, exempelvis 

kommunala skolbeslut. Händelser som inträffar där påverkar individen indirekt. 

 

Makrosystemnivån: Avser ideologi, normer och traditioner på det nationella planet vilka 

påverkar individen och som framträder i exempelvis lagar och förordningar.  

 

Kronosystemnivån: Lyfter fram att tidpunkten för olika händelser är viktig.  

 

6 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodval, urval, genomförande, bearbetning av det 

empiriska materialet, etiska överväganden samt metodkritik. 

 

6.1 Metodval 

Denna studie utgår från en empirisk-holistisk kunskapsansats. En empirisk-holistisk 

kunskapsansats ser till helheten (Skolverket, 2009). Vårt valt motiveras av att vår studie 

främst bygger på kvalitativa data och att den inte handlar om att mäta antal samt att vi 

inte på förhand kan veta vilka resultat som är tänkbara. 

 

En kvalitativ ansats bidrar till att skapa förståelse och mening av upplevelser (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Eriksson & Hultman (2014) skriver att en 

kvalitativ ansats inte leder till att beskriva en objektiv verklighet utan en subjektiv 

upplevelse. De lyfter dock fram att intervjuareffekten, det vill säga samspelet i 

intervjusituationen, kan påverka resultatet. Denna bild kompletteras av Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015).som skriver att intervjun är en språklig, social handling som 

kan ge olika nyanser och en flerdimensionell bild av olika situationer och händelser. 
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Då vår studie avser att få fram enskilda respondenters uppfattningar och reflektioner av 

hur specialpedagogens yrkesroll och uppdrag har formats bygger den på en kvalitativ 

ansats där vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuform. Eriksson Barajas et al. 

(2013) skriver att halvstrukturerade intervjuer kan användas för att skapa en friare 

struktur där intervjuaren kan utgå från ämnesområden istället för exakta intervjufrågor.  

 

6.2 Urval 
Vår urvalsgrupp är vald genom ett målinriktat urval och består av totalt sex 

specialpedagoger som har varit yrkesverksamma minst ett år inom grundskolan. 

Samtliga deltagare är verksamma på kommunala skolor i tre olika kommuner i Sverige. 

 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver att det inte finns några exakta regler för 

hur urvalet ska göras i kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) skriver att olika varianter 

av urval kan förekomma i studier. Genom ett målinriktat urval kan personer väljas som 

är relevanta för att få svar på studiens syfte. 

 

6.3 Genomförande 

I vår intervjuguide (se Bilaga 1) finns de temaområden och frågor som användes i 

intervjun men ordningen mellan frågorna bestämdes under intervjuns gång. Frågorna 

formulerades på ett sådant sätt att informanternas egna reflektioner kunde komma fram. 

 

Vi fick tillgång till informanternas kontaktuppgifter via skolors hemsidor eller genom 

personliga kontakter, och därefter tillfrågades informanterna via telefon eller mail och 

tid bokades för intervjuerna. I samband med att kontakt togs mejlades ett 

informationsbrev ut gällande studiens syfte och genomförande (se Bilaga 2). 

 

Under våra intervjuer fördes samtalet framåt utifrån våra frågor i intervjuguiden 

samtidigt som stödanteckningar skrevs. Då intervjuerna även spelades in blev detta ett 

stöd för minnet och ett verktyg för att kunna genomföra en djup och noggrann analys. 

 

I samband med halvstrukturerade intervjuer skriver Bryman (2011) att intervjuguiden 

kan vara en enklare minneslista med olika teman som intervjun syftar till att studera och 

belysa. En intervjuguide kan även bestå av en något mer bearbetad frågelista med olika 

teman där intervjuaren dock behöver vara flexibel och förberedd på att behöva ändra 
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ordningen mellan frågorna. Mest betydelsefullt är själva genomförandet av intervjun 

och hur intervjuaren använder sig av flexibla frågor som kan generera informanternas 

egna upplevelser och reflektioner. 

  

 Bryman (2011) skriver att inspelning av intervjuer är ett allmänt gott stöd för minnet, 

men inspelningen leder också till att man i analysfasen kan gå tillbaka till materialet för 

att kontrollera överensstämmelsen mellan intervjusvaren, de egna anteckningarna och 

eventuella tolkningar som har gjorts under intervjun. Nackdelar med inspelning är att en 

del informanter ibland upplever ett visst obehag i intervjusituationen och att informanter 

också kan bära på en oro över att deras ord kommer att finnas tillgängliga i framtiden.   

  

6.4 Bearbetning av det empiriska materialet 
För att avgöra vad som var viktigt och relevant i våra intervjuer läste vi noga igenom 

våra stödanteckningar som förts under intervjuerna. Därefter lyssnade vi noga igenom 

det inspelade materialet för att kunna välja de delar som skulle transkriberas. Genom att 

jämföra stödanteckningarna med det inspelade materialet undvek vi risken att förbise 

relevanta delar. Som vi tidigare har nämnt ställdes inte intervjufrågorna i intervjuguiden 

utifrån en bestämd ordning, och i samband med att materialet bearbetades sorterades 

informanternas reflektioner in i intervjuguidens temaområden.  

 

6.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om informerat samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekrav som några forskningsetiska grundprinciper. Kravet på informerat 

samtycke tillgodosågs genom att deltagarna informerades om studiens syfte samt om 

frivilligheten att delta och rätten att avbryta studien när som helst. Dessutom 

informerades deltagarna om vad studien vidare kunde komma att innebära, exempelvis 

att intervjun spelades in. Konfidentialitetskravet tillgodosågs då inga personuppgifter 

röjdes i studien och genom att det i studien inte går att koppla ihop en persons utsaga 

med dennes identitet. Eftersom det insamlade materialet endast skulle utgöra underlag i 

denna studie tillgodosågs nyttjandekravet. 

  

Vidare skriver Vetenskapsrådet (2002) att man i en social grupp bör skydda den 

intervjuade och dennes position. I den aktuella studien genomfördes intervjuerna på 

informanternas arbetsplatser vilket är sociala arenor, men å andra sidan skedde 

intervjuerna enskilt och inte i grupp. Alderson & Morrow (2011) framför att stor 
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försiktighet bör råda i små kvalitativa studier då enstaka individer kan bli lätta att 

identifiera trots att föreskrifter liknande dem ovan följs. 

 

6.6 Metodkritik 

Intervjun är en fördelaktig metod då den kan hantera nya infallsvinklar samt fördjupa 

resonemang och oförutsedda svar som framträder vid intervjutillfället (Dahmström 

2011). Även Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver att frågorna kan anpassas 

under själva intervjun och flera personers reflektioner och perspektiv kan komma fram. 

Vidare framförs också att intervjusvaren endast ger uttryck för de förhållanden som 

råder där och då och inte kan generaliseras, vilket kan ses som en nackdel. En annan 

negativ följd som Bryman (2011) för fram angående transkribering är att processen med 

att skriva ut intervjuerna kan ta mycket lång tid i anspråk. Dock skriver han att det inte 

är relevant att transkribera alla delar av intervjun.  

 

Svensson & Ahrne (2015) skriver att då man inom kvalitativ forskning jämför resultaten 

från ett par olika undersökta arbetsplatser kan man i viss mån tala om generaliserbarhet. 

Om ett par studier i olika miljöer visar liknande resultat kan forskaren enklare hävda att 

det finns mer gemensamma fenomen än om endast en studie har genomförts på en 

arbetsplats. För vår aktuella studie kan det innebära att det sammanställda 

intervjuresultatet i viss mån skulle kunna vara generaliserbart om det framkommer att 

det finns överensstämmelser i informanternas intervjusvar. Om det å andra sidan 

framkommer att reflektionerna i det sammanställda intervjuresultatet pekar åt olika håll 

blir det svårt att nå någon form av generaliserbarhet. 

  

 Bryman (2011) för fram tre kriterier för att bedöma forskning. Med replikerbarhet avses 

att forskare kan upprepa en undersökning och komma fram till samma resultat som vid 

den första undersökningen. Reliabilitet avser graden av tillförlitlighet där resultatet inte 

förändras vid upprepade undersökningar över tid eller påverkas av slumpmässiga 

faktorer. Begreppet validitet inom forskning avser att mäta det man vill mäta och inget 

annat. Det handlar om att avgöra ifall den slutledning som framkommit av den aktuella 

forskningen hänger ihop eller inte.  
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7 Resultat 
 Utifrån studiens syfte att fördjupa oss i specialpedagogers reflektioner runt sin yrkesroll 

för att få en ökad insikt i hur specialpedagoger inom grundskolan beskriver att deras 

uppdrag och yrkesroll har formats, har vi valt att i detta kapitel redovisa en 

sammanställning av informanternas reflektioner. Sammanställningen utgår från studiens 

fyra temaområden. Det första temaområdet är insatser, prioriteringar och kompetens. 

Det andra temaområdet är mandat, utmaningar och begränsningar. Det tredje 

temaområdet är upplevd tillhörighet och reflektioner över samverkan, och det fjärde 

temaområdet är andra reflektioner över den specialpedagogiska yrkesrollens 

utformning. 

 

 I vissa fall har en informant gett flera reflektioner inom ett temaområde, vilket gör att 

det totala antalet reflektioner inom ett temaområde ibland blir högre än antalet 

informanter. Vid vissa tillfällen belyses de aktuella reflektionerna med relevanta citat. 

  

 Då det i denna studie är specialpedagogernas egna reflektioner som framträder kan de 

inte generaliseras till allmänna uppfattningar om hur uppdraget och yrkesrollen har 

formats. I sammanställningen framkommer inga personuppgifter vilket ligger i linje 

med det konfidentialitetskrav som Vetenskapsrådet (2002) skriver fram.  

  

7.1 Resultatsammanställning av informanternas reflektioner utifrån 
studiens temaområden 
Nedanstående delresultat utifrån studiens temaområden visar på faktorer som påverkar 

utformningen av specialpedagogens yrkesroll eller visar på de förutsättningar som finns 

för specialpedagoger att forma sin yrkesroll.  

 

7.1.1 Insatser, prioriteringar och kompetens 

För att tydliggöra delresultaten inom området insatser, prioriteringar och kompetens 

delas reflektionerna in i olika avsnitt. 

 

7.1.1.1 Specialpedagogiska insatser  

Angående aktuella specialpedagogiska insatser säger samtliga informanter att de deltar i 

EHT. Fem informanter är verksamma som samtalspartners, arbetar med utredningar, 

kartläggningar och processen med åtgärdsprogram samt deltar vid organisationsmöten 

med skolledningen. Fyra informanter prioriterar arbetet med undervisning i olika former 
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och med stadieövergångar. Tre informanter uppger att de arbetar med resursfördelning 

samt samverkar med yttre aktörer. Två av sex informanter observerar elever, två av sex 

informanter arbetar med uppföljning av stöd och två av sex arbetar med 

utvecklingsarbete. En informant arbetar ibland som vikarie, och en informant uttrycker 

att övriga pedagoger vill ha med henne i möten med vårdnadshavare då det gäller elever 

i behov av särskilt stöd. En informant genomför enskild handledning med elever efter 

de nationella proven i syfte att fokusera på elevernas styrkor, svagheter och behov. 

Tankar utifrån denna handledning vidareförmedlas sedan till pedagogerna så att de 

ytterligare kan anpassa sin undervisning efter elevernas förutsättningar.  

 

7.1.1.2 Möjlighet att påverka innehållet i och prioritering av arbetsuppgifterna 

Av våra sex informanter uppger fyra att de har möjlighet att påverka innehållet i sina 

arbetsuppgifter. Samtidigt säger fem av dem att de har stor frihet att planera och lägga 

upp sin arbetsvecka som de själva anser lämpligt. En av dessa fem informanter uttrycker 

att “Jag lägger upp min plan för dagen så som det blir bäst förutom de fasta punkterna 

som finns på agendan förstås. Tycker jag att det blir mycket eller att rektor tippar över 

saker på mig så tar jag upp detta på våra organisationsmöten två gånger per vecka. 

Rektor leder och fördelar och visst kan jag knorra ibland”.  

 

En informant reflekterar över att hon lägger upp arbetet utifrån förväntningar, behov 

och skolans kultur. En informant reflekterar över att hon efter fyra år inom samma 

rektorsområde känner att hon har förtroende för sitt arbete genom att hon har blivit 

tydligare med vad som ingår i hennes uppdrag och vad hon kan bistå arbetslaget med. 

Vår sammanställning visar att direkt stöd till elever prioriteras av fyra informanter. En 

informant lyfter fram enskild rådgivning till kolleger som en särskilt prioriterad 

arbetsuppgift. En annan informant prioriterar dokumentation för att lättare kunna ha 

överblick över elever med särskilda behov.  

 

7.1.1.3 Kompetens i förhållande till det specialpedagogiska uppdraget 

Tre av våra informanter menar att utbildningen till specialpedagog har gett dem en bra 

grund för yrket. En av sex anser att hon har blivit stärkt i specialpedagogens 

förhållningssätt genom utbildningen. Vidare lyfter en informant att hon med tiden och 

genom erfarenhet har utvecklat sin kunskap från utbildningen då hon har fått testa och 

prova olika metoder och arbetssätt i praktiken och fört diskussioner med andra 
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professioner. Ytterligare en annan informant anser att kompetensen används och ökar då 

hon omsätter teoretisk kunskap till praktisk.  

 

En informant anser att rektor spelar stor roll för hur kompetensen används. Vidare 

reflekterar en annan informant över det dilemma som uppstår då skolan inte alltid har 

resurs att anställa både speciallärare och specialpedagog, alternativt då skolan 

misslyckas med att rekrytera den ena professionen. 

 

Resultatet visar att fyra av informanterna upplever att de saknar kompetens för att 

genomföra kartläggningar av olika slag vilket förväntas av dem i deras yrkesroll. Två av 

informanterna önskar att de genom utbildningen hade fått mer kunskap om olika 

svårigheter i samband med funktionsnedsättningar eller för elever som är svåra att 

motivera i inställning till skola och lärande då det förväntas av specialpedagogerna att 

de ska kunna detta. En av dessa uttrycker att “Jag hade behövt mer kunskap om olika 

svårigheter som eleverna kan ha. Omgivningen förväntar av mig att jag ska kunna det”. 

En informant upplever att hon behöver mer kunskap om elevdokumentation.  

 

För att hantera den upplevda bristen på kompetens inom olika områden tar fem av sex 

informanter hjälp av annan specialpedagog eller kollega på arbetsplatsen. Två av sex 

använder sig av fortbildning av olika slag för att bredda sin kompetens. En informant 

reflekterar över att hon ibland täcker upp för andra professioner inom elevhälsan genom 

att hon säger “Om de [skolsköterska och kurator; vår anm.] har för lite tid så vill man 

inte låta vissa saker bara vara, utan då reder man i vissa frågor som man inte riktigt har 

kompetens för”.  

 

7.1.2 Mandat, utmaningar och begränsningar 

För att tydliggöra delresultaten inom området mandat, utmaningar och begränsningar 

delas reflektionerna in i olika avsnitt. 

 

7.1.2.1 Mandat 

Alla sex informanter uppger att rektor eller biträdande rektor är den som ger dem 

mandat att utföra uppdraget. Utöver rektor säger en informant att hon dessutom ges 

mandat av elevhälsoteamet. En av våra informanter får utöver rektor mandat från annan 

specialpedagog. Ytterligare en informant säger att hon utöver rektor får mandat från 
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elevhälsoteamet och en annan specialpedagog på skolan. En av våra informanter 

reflekterar dessutom över att rektor kan ge sken av att ge specialpedagogen mandat. 

 

7.1.2.2 Utmaningar och begränsningar 

Angående utmaningar i sin yrkesroll reflekterar hälften av informanterna över att de har 

i uppgift att motivera och inspirera övrig personal till olika förändringar. En annan 

utmaning är att våga kritisera och ifrågasätta vilket nämns av en informant. Två 

informanter uppger också att skolkulturen kan utgöra en utmaning för yrkesrollen varav 

den ena reflekterar över att kollegers förhållningssätt och det som sitter i väggarna kan 

innebära en utmaning för arbetet. Den andra informanten reflekterar kring skolkultur då 

hon uttrycker att “En utmaning har varit att lära sig hantera gliringar som -Ja, du sitter 

här på kontoret och har det bra, men jag har lärt mig att kasta detta över axeln och inte 

bry mig om detta.[...] Jag har inte förståelse för mitt uppdrag bland övrig personal och 

de kan nog uppfatta min roll som extremt överflödig”. 

 

När det gäller begränsningar och hinder i yrkesrollen uppger två av sex informanter 

brist på tid. En informant påtalar att ledningen inte tillgodoser aktuella behov vilket 

informanten ser som ett hinder, medan en annan informant uppger att skolan begränsar 

sig i antalet undervisningsmetoder. 

 

7.1.3 Upplevd tillhörighet och reflektioner över samverkan 

För att tydliggöra delresultaten inom området upplevd tillhörighet och reflektioner över 

samverkan delas dessa in i olika avsnitt. 

 

7.1.3.1 Upplevd tillhörighet 

Tre av sex informanter säger att de har samsyn med rektor och känner stor tillhörighet 

med denne. Två av sex informanter känner även tillhörighet med speciallärare. Tre av 

sex informanter säger att arbetslaget är den grupp man känner stor tillhörighet med, och 

tre av sex säger att EHT är den grupp man upplever stor tillhörighet med. En informant 

reflekterar över att fysisk placering av specialpedagogens arbetsutrymme påverkar och 

formar rollen genom känslan av tillhörighet. Detta resultat pekar alltså på att några 

informanter känner tillhörighet med flera grupper och en informant reflekterar över att 

hon “Hör ihop med alla. Jag är öppen. Jag har själv valt att vara med i ett av skolans 

arbetslag”. 
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Två av sex informanter reflekterar över att de kan känna viss ensamhet utifrån sin 

profession som specialpedagog, och en informant uttrycker att “Man flyter ju lite, hör 

inte till någon grupp riktigt. Ska kanske inte heller vara för mycket i en grupp heller. 

Ska väl ha ett helikopterperspektiv. Det blir lite ingenmansland. Man är lite här och lite 

där”.  

 

7.1.3.2 Reflektioner över samverkan 

Angående upplevda förväntningar på samarbete lyfter två av sex informanter att de 

förväntas ha ett nära samarbete med rektor. En av dessa uppger att hon fungerar som 

samtalspartner med rektor i pedagogiska frågor. Två av sex lyfter ett förväntat 

samarbete med elevhälsoteamet och ger uttryck för att detta är positivt. En av sex 

informanter lyfter fram förväntningar på samarbete med skolans resurspersonal. En av 

sex säger sig inte ha tydliga förväntningar på samarbete i sin roll. En informant anser att 

samverkan inom organisationen påverkar rollen och är betydelsefull. En informant 

önskar ökad samverkan med övriga pedagoger, medan en informant uttrycker att hon 

vill ha färre möten med vårdnadshavare. 

 

Samtliga informanter säger att deras specialpedagogiska roll är tydligt kopplad till 

skolans elevhälsoteam. Fyra av sex uppger att de samverkar med yttre aktörer, till 

exempel barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och socialtjänst. De andra två säger 

att deras uppdrag inte är kopplat till samverkan med yttre aktörer. En informant lyfter 

fram att resursbrist hos externa aktörer gör att specialpedagogrollen förändras. En annan 

informant säger att professionerna överlappar och delvis går in i varandra, då hon 

uttrycker att “Innan jag kom fick kurator ta många av de typiska 

specialpedagoguppdragen och jobba från sitt håll ihop med rektor”. 

 

En annan informant uttrycker istället att man på hennes skola är noga med gränserna för 

respektive profession då hon säger att “Jag går inte in och gör andras uppgifter. Jag har 

mina uppgifter där jag ingår i ett pussel. Om jag eller andra börjar släppa sina respektive 

delar för att göra andras så rasar snart hela pusslet samman”. 

 

7.1.4 Andra reflektioner över den specialpedagogiska yrkesrollens utformning 

Två informanter reflekterar över att egna initiativ medverkar till hur rollen formas. En 

av dessa uttrycker att “Jag ville själv vara med i ett arbetslag, så jag tog det initiativet”. 

Den andre reflekterar över hur hennes roll och insatser formas utifrån behov, 
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förväntningar och andra professioners funktioner och säger att “Det gäller att navigera 

utifrån förväntningar och utifrån vad man behöver göra och vad andra gör då i sina 

funktioner. Det handlar om att navigera i det som är skolans kultur”.  

 

Två informanter säger att otydlig struktur inom organisationen formar rollen. En 

informant reflekterar över att hon skulle vilja ha mer tid till förfogande för att 

genomföra sitt uppdrag, och en informant vill ha möjlighet att utveckla det egna arbetet. 

 

7.2 Informanternas reflektioner kopplade till tidigare forskning, 
examensförordning, konventioner, deklarationer och styrdokument 
I denna del lyfter vi utifrån studiens fyra temaområden fram informanternas reflektioner 

och kopplar dessa till tidigare forskning samt till de bestämmelser och regler som är 

gällande för grundskolans verksamhet.  

 

7.2.1 Informanternas reflektioner utifrån specialpedagogiska insatser, prioriteringar 
och kompetens kopplade till tidigare forskning, regler och gällande bestämmelser 

Av resultatet framgår bland annat att fem informanter är samtalspartners och att fyra 

informanter arbetar med undervisning i olika former. Detta resultat ligger i linje med det 

resultat som framkommer i studien av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och 

Nilholm (2015) där de bland annat pekar på vad specialpedagoger använder sin arbetstid 

till. Vårt resultat belyser även att endast två informanter av sex arbetar med 

utvecklingsarbete. Här kan en koppling göras till studien av Göransson et.al (2015) då 

det i den framkommer att specialpedagoger har haft svårt för att göra anspråk på 

skolutvecklingsuppdrag. 

 

Fyra informanter uttrycker att de delvis arbetar med undervisning. Informanternas 

reflektioner visar att de arbetar både med specialpedagogers och speciallärares 

uppgifter. Reflektionerna kan anses vara exempel som talar emot det som 

Högskoleverket (2012) för fram då de skriver om de båda yrkesgrupperna med 

specialpedagogisk kompetens där speciallärarna förväntas arbeta med barn och elever 

medan specialpedagogerna förväntas arbeta för barn och elever.  

 

I enlighet med examensförordningen (SFS 2007:638) visar resultatet att fem 

informanter är verksamma som samtalspartners, arbetar med utredningar, kartläggningar 

och processen med åtgärdsprogram samt deltar vid organisationsmöten med 
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skolledningen. Samtliga informanter uppger att de deltar i elevhälsoteamet vilket också 

är i enlighet med examensförordningen. Ett resultat som avviker från 

examensförordningen (a.a) är att endast två av sex informanter uppger att de arbetar 

med uppföljning av stöd samtidigt som endast två av sex arbetar med utvecklingsarbete. 

Dessutom framkommer att en informant har arbetsuppgifter som inte nämns i 

examensförordningen då hon ibland arbetar som vikarie. 

 

En informant reflekterar över att “Skolans recept just nu är handledning. Vi sätter in lite 

handledning här och där av skolpsykolog, kurator och mig och skjuter problemet lite på 

framtiden”. Denna reflektion kan kopplas till det Åberg (2009) uttrycker om att skolan 

förutom specialpedagog även tar hjälp av kurator eller psykolog för handledning. Det 

kan även ses som ett uttryck för det von Ahlefeld Nisser (2014) för fram då hon skriver 

att specialpedagogen får i uppgift att föra samtal med andra yrkesgrupper. 

 

Lindqvist (2013) skriver att specialpedagogens uppdrag har förändrats under senare år 

så att de arbetar mer med handledning, dokumentation och utvärdering, samtidigt som 

enskild undervisning har minskat. Dock uppger fyra av sex av våra informanter att 

undervisning av olika slag är en arbetsuppgift som fortfarande prioriteras högt av dem 

själva och av deras kolleger. 

 

Utifrån skollagen (SFS 2010: 800, 2 kap. 25 §) finns det krav på olika kompetenser som 

ska ingå i elevhälsan. Samtliga informanter uppger att de ingår i skolans elevhälsoteam. 

Detta resultat kan peka på att samtliga informanter bidrar till att undervisningen kan 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, vilket finner stöd i 

Salamancadeklarationen (2006), i Barnkonventionen (2009) och även skrivs fram i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016). En 

informant nämner att skolor ibland har svårt för att rekrytera speciallärare eller 

specialpedagoger och att skolorna inte alltid har resurser för att anställa båda 

yrkesgrupperna. En annan informant säger att man till viss del får täcka upp för andra 

professioner inom elevhälsan då skolan inte har kunnat rekrytera dessa. Dessa 

reflektioner skulle då kunna peka på att det visserligen i viss mån finns sådan 

specialpedagogisk kompetens som skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §) pekar på, men 

att kompetensen dock kan vara begränsad av att den ena specialpedagogiska 
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professionen saknas. Utifrån detta kan man då anta att det blir svårt att tillgodose 

skollagens (a.a) krav på de olika kompetenser som ska ingå i elevhälsan. 

 

Tre av våra informanter menar att specialpedagogutbildningen har gett en bra grund för 

den kommande yrkesrollen, vilket kan kopplas till studien av Göransson et. al (2015) i 

vilken det framgår att specialpedagoger och speciallärare anser sig ha breda men tydligt 

avgränsade kunskaper efter genomgången utbildning. Fem av sex av våra informanter 

upplever dock att de saknar kunskaper angående funktionsnedsättningar. Dessutom 

saknar de kunskap för att genomföra utredningar av läs-, skriv- och 

matematiksvårigheter, samt metodik för att hantera dessa svårigheter. En informant 

reflekterar över att “Jag skulle velat ha fått mer speciallärarkompetens. Vi blev ju i vår 

utbildning rekommenderade att inte genomföra speciallärarens uppgifter men jag ser ju 

att det ingår sådant och krävs av mig idag”. Ytterligare en informant uttrycker att “Ja, 

jag utför en del av speciallärarens uppdrag och hade velat ha kompetens för det också”. 

Dessa reflektioner pekar på det Lansheim (2010) skriver om att studenterna förväntade 

sig att specialpedagogutbildningen skulle bidra med metodisk och didaktisk kunskap 

med syfte att kunna möta elevers olika behov.  

 

Den upplevda bristen på kompetens försöker två av sex av våra informanter avhjälpa 

genom fortbildning av olika slag, medan fem av sex av våra informanter tar hjälp av 

annan kollega vilket kan ses som exempel på examensförordningens (SFS 2007:638) 

ord om att studenten i sin framtida yrkesutövning ska ta initiativ till att vidga och 

utveckla sitt yrkeskunnande. Avslutningsvis ser vi att de reflektioner som framkommer 

om informanternas specialpedagogiska insatser till viss del överensstämmer med den 

utvecklade kunskap och förmåga som skrivs fram i examensförordningen (SFS 

2007:638), även om de olika informanterna upplevs arbeta med de olika delarna i 

skiftande utsträckning.  

 

7.2.2 Informanternas reflektioner utifrån specialpedagogers mandat, utmaningar och 
begränsningar kopplade till tidigare forskning, regler och gällande bestämmelser 

Åberg (2009) skriver att rektor ofta är den som ger specialpedagogen mandat att 

handleda pedagoger. Samtliga våra informanter reflekterar över att rektor eller 

biträdande rektor ger mandat att utföra de olika arbetsuppgifterna. Utöver det kan de 

även få mandat från någon profession inom elevhälsan. 
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En av våra informanter reflekterar över en utmaning som kan uppstå då rektor agerar i 

frågan om mandat. Hon uttrycker att “Ibland kan de säga att man har mandat att utföra 

en uppgift, men sedan i handling tar de tillbaka mandatet”. Denna reflektion kan 

kopplas till det Lindqvist (2013) skriver om att specialpedagoger har ett juridiskt svagt 

mandat att agera, vilket kan leda till att olika professioner diskuterar vem som ska göra 

vad. Även Göransson et. al (2015) skriver att specialpedagogen endast har 

examensförordningen att utgå från juridiskt sett, och att de har svårt för att göra anspråk 

på sitt arbetsområde. 

 

En informant reflekterar över att skolkulturen, det vill säga det som sitter i väggarna, 

kan vara en begränsning för hur yrkesrollen formas. En annan tanke om skolkultur 

framträder hos en av våra informanter då hon uttrycker att specialpedagogen inte alltid 

möter förståelse för sitt uppdrag hos övrig personal. Hälften av informanterna ser det 

som en utmaning att motivera och inspirera övrig personal. Dessa reflektioner kan 

kopplas till Lindqvist (2013) som skriver att specialpedagogers mer relationella synsätt 

gör att de oftare söker lösningar inom miljö, organisation och olika undervisningsformer 

än andra yrkesgrupper i skolan. 

 

Avslutningsvis reflekterar två av sex informanter att de upplever brist på tid som en 

begränsning i yrkesrollen, vilket stämmer överens med det informanterna i Rosen-

Webbs (2011) studie för fram som hinder för att utföra sitt arbete. 

 

7.2.3 Informanternas reflektioner utifrån specialpedagogers upplevda tillhörighet och 
deras reflektioner över samverkan kopplade till tidigare forskning, regler och gällande 
bestämmelser 

Examensförordningen (SFS 2007:638) lyfter fram att studenten ska inse betydelsen av 

samverkan. I resultatet framgår att informanterna samverkar med andra professioner på 

olika sätt. Endast två informanter ger dock uttryck för att professionernas olika 

kompetenser inom elevhälsoteamet kompletterar varandra på ett bra sätt. En informant 

upplever att samverkan inom organisationen påverkar rollens utformning och en annan 

informant reflekterar över att hon önskar ökat samarbete med arbetslagen. Två 

informanter upplever tillhörighet med specialläraren. Dessa reflektioner kan kopplas till 

von Ahlefeld Nisser (2014) som för fram att speciallärare och specialpedagog har en 

önskan om att bilda team som kan arbeta tätt tillsammans. Dessutom diskuteras vad det 

kan innebära att finnas nära verksamheten. Göransson et.al (2015) skriver att 
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specialpedagoger samverkar både med vårdnadshavare, skolledning, elevhälsa samt 

yttre aktörer. En av våra informanter uttrycker att “Dessutom får man allt mindre hjälp 

från externa aktörer. Det saknas resurser där men man behöver hjälpen från dem för att 

klara det ökade trycket på skolan”. 

 

7.2.4 Andra reflektioner från informanterna kopplade till tidigare forskning, regler och 
gällande bestämmelser 

Av resultatet framgår att två informanter reflekterar över att rollen formas genom att de 

får ta egna initiativ i sitt uppdrag. Detta kan kopplas till examensförordningens (SFS 

2007:638) formulering om att specialpedagogen på egen hand och tillsammans med 

andra ska ta initiativ för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. 

 

En informant reflekterar över hur hennes roll formas utifrån behov, förväntningar och 

andra professioners funktioner. Denna reflektion kan ses som ett exempel på det som 

Rosen-Webb (2011) lyfter fram i sin studie då hon skriver att specialpedagoger har 

förmåga att balansera olika arbetsuppgifter i sitt uppdrag och förmåga att lägga annat åt 

sidan till förmån för mer akuta insatser. 

 

Två informanter säger att otydlig struktur inom organisationen formar rollen. Dessa 

reflektioner kan kopplas till von Ahlefeld Nisser (2014) som pekar på att berörda 

personer i verksamheten kan ha skilda föreställningar om specialpedagogers uppdrag 

och vad det ska innehålla. 

 

8 Analys  
I detta kapitel har vi valt att lyfta fram och analysera informanternas reflektioner vilka 

kan öka vår insikt i hur specialpedagoger upplever att deras uppdrag och yrkesroll har 

formats kopplat till systemteori. 

 

8.1 Motivering av den valda teorin 
I denna studie tar vi en systemteoretisk utgångspunkt och utgår från en bearbetad 

modell av Bronfenbrenners (1979, 2009) utvecklingsekologiska miljömodell för att 

analysera och förstå de processer och fenomen som kan forma specialpedagogens roll 

och uppdrag (se figur 2, s.32). Den systemteoretiska utgångspunkten används då vi 

utgår ifrån att det inte räcker med att studera delarna, exempelvis lärarkollegers eller 

rektors påverkan på specialpedagogens yrkesroll och de enskildas agerande var för sig. I 
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stället anser vi att vi behöver se till helheten av de ingående delarna samt samspelet och 

ömsesidiga relationer dem emellan för att få svar på våra frågeställningar och nå 

studiens syfte. 

 

8.2 Tolkning av den specialpedagogiska rollen utifrån en 
systemteoretisk utgångspunkt 
Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 10 §) skriver att rektor tar beslut om organisationen 

inom den egna enheten och ansvarar för resursfördelning inom denna. Då denna 

skrivning i skollagen kopplas till vår tolkning av Bronfenbrenners (1979, 2009) 

utvecklingsekologiska miljömodell (se figur 2) och till vår pedagogiska erfarenhet utgör 

olika professioner och resurser inom och utanför en verksamhet faktorer som kan 

påverka förutsättningarna gällande specialpedagogens yrkesroll. 

 

Utifrån vår modell (figur 2) utgör mikrosystemnivån specialpedagogen och den egna 

arbetsplatsen där olika aktörer agerar och samverkar i och mellan olika små 

mikrosystem. De olika små mikrosystemen i specialpedagogens närmiljö utgörs av 

aktörer som speciallärare, rektor, arbetslagskolleger, elevhälsan samt elever och 

vårdnadshavare. Inom mesosystemnivån korsas de olika aktörernas utbildningar, 

erfarenheter och andra upplevelser och på mesosystemnivån sker samspel och 

samverkan mellan olika aktörer och systemnivåer. Exosystemnivån utgörs av yttre 

samverkande aktörer och fenomen som för skolan skulle kunna vara centrala stödteam, 

barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering och socialtjänst, men också lokala politiska 

beslut som påverkar skolans verksamhet. På exosystemivån inträffar händelser som 

påverkar skolan och specialpedagogens yrkesroll indirekt, till exempel då 

specialpedagogen inte har möjlighet att påverka förändringar hos samverkande aktörer 

eller lokala politiska beslut. På makrosystemnivån är styrdokument i form av skollag 

och läroplan men även examensförordningar och andra övergripande politiska beslut 

exempel på processer och fenomen som påverkar skolans organisation och verksamhet. 

Kronosystemnivån utgörs av ett tidsperspektiv som blir viktigt för att synliggöra olika 

processer och fenomen som sker över tid inom systemet. Dessa olika nivåer kan 

påverka varandra både inifrån och ut och utifrån och in i systemet. 
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Figur 2. Figuren visar vår bearbetning och tolkning av hur Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska miljömodell (Jakobsson & Nilsson, 2011 s. 30) kan  

användas för att visualisera, förstå och analysera de faktorer och förutsättningar  

vilka kan forma specialpedagogens roll och uppdrag. 

  

8.3 Analys av resultatsammanställning utifrån Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska miljömodell 
I denna analys har vi utifrån studiens resultat och de olika temaområdena lyft fram 

informanternas reflektioner vilka kan påverka utformningen av specialpedagogens 

yrkesroll. Därefter har reflektionerna analyserats utifrån de ingående systemnivåerna i 

vår bearbetning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska miljömodell (1979, 2009). 

När vi i texten nedan skriver om vår bearbetning och tolkning av Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska miljömodell och de olika systemnivåerna avses figur 2 på sidan 

32. 
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8.3.1 Informanternas reflektioner över speciallärarens påverkan på 
specialpedagogrollens utformning utifrån studiens temaområden 

I denna del av analysen är speciallärarkollegan en aktör som ingår i ett mikrosystem 

inom specialpedagogens mikrosystemnivå. Speciallärarkollegan har med sig annan 

utbildning, erfarenhet och andra upplevelser som påverkar samspelet och relationerna 

och utgör faktorer och förutsättningar för specialpedagogen att forma sin yrkesroll. 

 

Av resultatet framgår att några informanter upplever sig sakna kompetens för vissa 

arbetsuppgifter. De tar då hjälp av en speciallärarkollega, vilket analyseras som att de 

tar hjälp inom mikrosystemnivån för att utvecklas i yrket och för att möta andras 

förväntningar. Samtalen och interaktionerna på mikrosystemnivån kan leda till att ett 

barn med särskilda behov uppmärksammas och kontakt tas med någon extern aktör, 

exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin vilken befinner sig på exosystemnivån i vår 

modell. Kontakten leder till en form av växelverkan mellan skola och barn- och 

ungdomspsykiatrin, det vill säga kontakt mellan mikrosystemnivån och exosystemnivån 

via mesosystemnivån. Denna växelverkan kan påverka hur specialpedagogrollen formas 

på den aktuella skolan. Rollen kan påverkas på olika sätt beroende på om eleven får 

aktivt stöd hos den yttre aktören eller inte, men rollen kan också komma att se olika ut 

beroende på den omfattning av stöd som barn- och ungdomspsykiatrin uppskattar att 

eleven bör ha. Omvänt kan en lag eller förordning som beslutas på makrosystemnivån 

fortplanta sig igenom de olika nivåerna i systemet och avspegla sig i de samtal och 

interaktioner som uppstår mellan de båda kollegerna på mikrosystemnivån. Detta kan 

inträffa då en ny läroplan formulerats på makrosystemnivån och är ett exempel på hur 

ett beslut i en yttre systemnivå kan påverka och forma specialpedagogens yrkesroll. 

 

Ett exempel på när en förutsättning på exosystemnivån påverkar specialpedagogens 

yrkesroll är då en informant reflekterar över det dilemma som uppstår då skolan inte 

alltid har resurs att anställa både speciallärare och specialpedagog. Denna reflektion 

analyseras som att kommunens politiska och ekonomiska beslut på exosystemnivån 

leder till brist på resurser som gör att rektor inte kan rekrytera de båda 

specialpedagogiska professionerna. Detta fortplantar sig i systemet in till 

mikrosystemnivån och påverkar där de förutsättningar som specialpedagogen har för att 

forma sin yrkesroll. Ett sådant beslut fortplantar sig även utåt i systemet mot 

makrosystemnivån, och kan leda till att de lagar och förordningar som är beslutade inte 

efterföljs fullt ut, vilket i sin tur påverkar utbildningsnivån nationellt. 
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8.3.2 Informanternas reflektioner över rektors påverkan på specialpedagogrollens 
utformning utifrån studiens temaområden 

I denna del av av analysen är rektor en aktör som ingår i ett mikrosystem inom 

specialpedagogens mikrosystemnivå. Rektor har med sig annan utbildning, erfarenhet 

och andra upplevelser som påverkar samspelet och relationerna och utgör faktorer och 

förutsättningar för specialpedagogen att forma sin yrkesroll. 

 

Alla informanter uppger att rektor eller biträdande rektor är den som ger dem mandat att 

utföra sitt uppdrag. Utifrån vår modell analyseras att i de fall då specialpedagogen på 

mikrosystemnivån ges ett starkt mandat att utföra sitt uppdrag leder det till att det 

specialpedagogiska arbetet blir mer effektivt och får större genomslag. Ett exempel på 

det skulle kunna vara att en elev i behov av särskilt stöd uppmärksammas av 

specialpedagogen, som genom sitt starka mandat på mikrosystemnivån kan agera 

självständigt och söka stöd för eleven på exosystemnivån hos exempelvis socialtjänst 

eller habilitering. Det omvända skulle kunna ske då en informant reflekterar över att 

rektor kan ge specialpedagogen mandat för ett visst uppdrag men att det mandatet sedan 

kan tas tillbaka, eller om specialpedagogen ges ett allmänt svagt mandat. I det läget får 

specialpedagogen andra förutsättningar för att forma sin roll och sitt uppdrag, vilket i 

sin tur kan leda till att arbetet med elever i behov av särskilt stöd inte blir så effektivt 

som det var avsett. 

 

En av våra informanter uppger att hon fungerar som samtalspartner med rektor i 

pedagogiska frågor. Utifrån vår modell kan detta analyseras som att 

examensförordningen formulerad på makrosystemnivån har fått genomslag inåt i 

systemet. Det kan även analyseras som att den kommunala skolorganisationen på 

exosystemnivån är utformad på ett sådant sätt så att den möjliggör för specialpedagogen 

att fungera som samtalspartner i olika sammanhang.  

 

8.3.3 Informanternas reflektioner över arbetslagskollegers påverkan på 
specialpedagogrollens utformning utifrån studiens temaområden 

Inom denna av analysen är arbetslagskolleger aktörer som ingår i mikrosystem inom 

specialpedagogens mikrosystemnivå. Arbetslagskollegers förhållningssätt i kombination 

med deras grundutbildning, erfarenhet och andra upplevelser påverkar samspelet och 

relationerna och utgör faktorer och förutsättningar för specialpedagogen att forma sin 

yrkesroll. 
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Analysen utifrån vår modell är att specialpedagogens roll formas olika beroende på det 

förhållningssätt som specialpedagoger har till arbetslagskolleger inom verksamheten på 

mikrosystemnivån. På mesosystemnivån utgörs skolkulturen av en mångfald av 

relationer, interaktioner och samspel alternativt brist på dessa. I de fall då 

specialpedagogen upplever brist på goda relationer eller samverkan kan en situation 

uppstå liknande den som framkom i resultatet där en informant uttrycker att hon får 

gliringar och upplever okunskap om uppdragets innehåll. Detta kan utgöra faktorer och 

förutsättningar som påverkar hur specialpedagogens yrkesroll formas. 

 

En informant reflekterar över att hon efter att ha arbetat en längre tid inom ett 

rektorsområde har fått större förtroende av sina kolleger och andra aktörer för sitt arbete 

då hon har blivit tydligare med vad som ingår i hennes uppdrag och roll. Informantens 

reflektion analyseras utifrån vår modell och kronosystemnivån att tidpunkten för när en 

händelse i yrkeslivet inträffar är en förutsättning som påverkar utformningen av den 

specialpedagogiska yrkesrollen. Analysen visar att en händelse kan sätta olika avtryck i 

yrkesutövningen beroende på när inom yrkeslivet den inträffar. Ett annat exempel på att 

kronosystemnivån påverkar de övriga delarna i systemet ges av en informant som 

uttrycker att hon med tiden har utvecklat sin teoretiska kunskap till praktisk då hon har 

fått möjlighet att prova olika metoder och arbetssätt och fört diskussioner med andra 

kolleger. 

 

8.3.4 Informanternas reflektioner över elevhälsans påverkan på specialpedagogrollens 
utformning utifrån studiens temaområden 

Inom denna del av analysen är elevhälsan en aktör som ingår i ett mikrosystem inom 

specialpedagogens mikrosystemnivå. Elevhälsans olika professioner med dess olika 

utbildningar, erfarenheter och andra upplevelser påverkar samspelet och relationerna 

och utgör faktorer och förutsättningar för specialpedagogen att forma sin yrkesroll. 

 

Av studiens resultat framgår att samtliga informanter ingår i elevhälsan. Detta resultat 

kan analyseras som att konventioner, deklarationer, lagar och förordningar på 

makrosystemnivån fortplantar sig inåt i systemnivåerna och formar den 

specialpedagogiska rollen. 

 

En informant uppger att man är noga med gränserna för respektive profession. Denna 

reflektion på mikrosystemnivån ansalyseras som att specialpedagogen har ett avgränsat 
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och tydligt uppdrag där hon känner säkerhet och uppfyller behovet av kompetens. Om 

specialpedagogen på exosystemnivån möter en profession, exempelvis skolpsykolog, 

som har en stark yrkesidentitet och anser sig ha tolkningsföreträde i ett elevärende kan 

det begränsa specialpedagogens handlingsutrymme inom verksamheten och elevhälsan. 

 

En informant reflekterar över dilemmat som uppstår då skolan inte kan anställa både 

speciallärare och specialpedagog på grund av resursbrist. Reflektionen kan analyseras 

som att lagar och förordningar gällande elevers olika behov och rätt till stöd 

formulerade på makrosystemnivån fortplantar sig inåt i systemnivåerna men förändras 

längs med vägen då de inte verkställs enligt de ursprungliga intentionerna. På 

mikrosystemnivån kan det få till följd att den specialpedagogiska yrkesrollen formas till 

något annat än vad som var avsett. 

 

8.3.5 Informanternas reflektioner över elevers och vårdnadshavares påverkan på 
specialpedagogrollens utformning utifrån studiens temaområden 

Inom denna denna del av analysen är elever och vårdnadshavare aktörer som ingår i 

mikrosystem inom specialpedagogens mikrosystemnivå. Elevers och vårdnadshavares 

bakgrund, tidigare erfarenheter och andra upplevelser påverkar samspelet och 

relationerna och utgör faktorer och förutsättningar för specialpedagogen att forma sin 

yrkesroll. 

 

En informant reflekterar över att pedagogerna ofta vill ha med henne i möten med 

vårdnadshavare då ärendet berör elever i behov av särskilt stöd, även då hon inte aktivt 

arbetar med den aktuella eleven. Detta resultat analyseras som att relationer mellan 

specialpedagog, kolleger, vårdnadshavare och elever inom mikrosystemnivån 

fortplantar sig utåt i systemet och påverkar de framtida mötena i det aktuella elevärendet 

som kan komma att utspela sig på exosystemnivån, exempelvis med socialtjänst eller 

barn- och ungdomspsykiatrin. Ett sådant förebyggande arbete där man skapar relationer 

med vårdnadshavare gynnar sannolikt eleven på sikt.  

 

8.3.6 Andra reflektioner från studiens informanter avseende olika aktörers påverkan på 
specialpedagogrollen 

I denna del av analysen har vi valt att lyfta fram andra reflektioner som studiens 

informanter har fört fram gällande olika fenomen som påverkar samspelet och 

relationerna och utgör faktorer och förutsättningar för specialpedagogen att forma sin 

yrkesroll. 
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En informant uttrycker att hennes roll och insatser formas utifrån behov, förväntningar 

och andra professioners funktioner och agerande. Utifrån vår modell analyseras att 

specialpedagogens egna förväntningar, kompetens och uppdrag i mötet med de andra 

aktörerna blandas på mikrosystemnivån. Beroende på hur dessa aktörer då agerar blir 

förutsättningarna olika för specialpedagogens möjligheter att skapa sin yrkesroll. 

Förväntningar och andra aktörers agerande på exosystemnivån, exempelvis då 

specialpedagogen möter personal på habiliteringen, leder till att specialpedagogen måste 

navigera utifrån de förutsättningar som uppstår. Två informanter uttrycker att otydlig 

struktur inom organisationen formar rollen, vilket utifrån analysen tyder på att 

examensförordningen (SFS 2007:638) som är formulerad på makrosystemnivån inte är 

tillräckligt förankrad hos rektor på mikrosystemnivån. 

 

9 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. Avslutningsvis lyfter vi fram 

pedagogiska implikationer och ger några förslag på fortsatt forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 
Då syftet med vår studie är att fördjupa oss i specialpedagogers reflektioner runt sin 

yrkesroll för att få en ökad insikt i hur specialpedagoger inom grundskolan beskriver att 

deras uppdrag och yrkesroll har formats, anser vi att den kvalitativa ansatsen med 

intervju som metod ledde till att syftet kunde uppnås. Vi finner stöd för vår uppfattning 

hos Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) som skriver att intervjun kan ge olika nyanser 

och en flerdimensionell bild av situationer och händelser. 

 

De övergripande frågeställningar som berörde de förutsättningar och faktorer som 

påverkar utformningen av specialpedagogers yrkesroll omarbetades till olika 

temaområden i intervjuguiden. Inom dessa temaområden formulerades sedan ett antal 

intervjufrågor på ett sådant sätt att informantens egen uppfattning kunde framträda. Då 

intervjuformen var halvstrukturerad kunde vi vid något tillfälle välja annan ordning på 

frågorna eller komplettera med någon följdfråga för att få fördjupade reflektioner. 

 

Eriksson & Hultman (2014) skriver att intervjuareffekten eller samspelet mellan 

intervjuare och informant kan påverka resultatet och diskuterar även det faktum att 

kvalitativa fenomen inte beskriver en objektiv verklighet utan en subjektiv upplevelse. 
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För att undvika sådan effekt lade vi i möjligaste mån upp intervjuerna på ett sådant sätt 

att den av oss som var minst bekant med informanten stod för större delen av intervjun, 

medan den andre antecknade och fanns med som stöd i att växeldra samtalet. En form 

av samförstånd uppstod då vi som blivande specialpedagoger intervjuade 

yrkesverksamma specialpedagoger och vi rörde oss inom välbekanta områden där vi 

inte behövde definiera begrepp eller andra omständigheter för varandra. En positiv 

effekt blev att vi utifrån detta kunde följa upp informanternas svar så att de kunde ge 

fördjupade reflektioner. 

 

Bryman (2011) skriver att inspelning av intervjuer är ett allmänt gott stöd för minnet 

och att man i analysfasen kan gå tillbaka till materialet. En annan synpunkt som Bryman 

(a.a) lyfter fram är att arbetet med att skriva ut intervjuerna kan ta mycket lång tid och 

att det inte alltid är relevant att transkribera alla delar av intervjuerna. 

 

I samband med bearbetningen av vårt empiriska material upplevde vi vikten av att 

kunna gå tillbaka till materialet för att kunna kontrollera överensstämmelsen med våra 

stödanteckningar, det inspelade materialet och våra egna tolkningar. Då vi tillsammans 

hade studerat materialet noga kunde vi lättare avgöra vilka delar som skulle 

transkriberas vilket var en tidsbesparande åtgärd.  

 

Vi har i studien valt en systemteoretisk grund som utgår från en empirisk-holistisk 

kunskapsansats. Detta har vi gjort då vi önskade utgå från olika ämnesområden och 

fenomen vilka kan ha relevans för hur den specialpedagogiska yrkesrollen formas. 

Därigenom kunde olika infallsvinklar och oförutsedda svarsalternativ leda till 

resonemang och fördjupade reflektioner samt ett tolkande synsätt. Om vi istället hade 

valt att utgå från en empirisk-atomistisk kunskapsansats hade fokus legat på olika delar 

som påverkar den specialpedagogiska yrkesrollen. En följd av det skulle kunna vara att 

resultatet hade genererat djupare kunskap om varje ingående del. Vi hade däremot inte 

fått någon helhetsbild av de faktorer och förutsättningar som formar den 

specialpedagogiska yrkesrollen. 

  

Då vår aktuella studie är kvalitativ och innehåller en halvstrukturerad intervju är inte 

validitet och mätning i fokus. Det blir svårt att replikera studien då vi i samband med 

intervjuerna har varit flexibla och vid behov ställt följdfrågor som vi i stunden ansett 
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vara nödvändiga för få att djupare reflektioner från informanterna. Därigenom blir det 

svårt att återskapa samma förutsättningar och att då påvisa reliabiliteten i en upprepad 

studie. Då vår studie utgår från ett par olika arbetsplatser kan vi endast i viss mån tala 

om generaliserbarhet. I någon mån kan vi av studiens resultat se att liknande 

reflektioner framkommer på olika arbetsplatser. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
Utifrån studiens syfte, frågeställningar och vårt insamlade material har vi 

uppmärksammat vissa faktorer och förutsättningar som kan påverka utformningen av 

specialpedagogens yrkesroll. Rubrikerna i denna resultatdiskussion bygger på 

intervjuguidens fyra temaområden och tar upp informanternas reflektioner. Vi har också 

valt att i ett eget avsnitt lyfta fram andra reflektioner som informanterna har uttryckt. 

Mot bakgrund av intervjuguidens temaområden, andra reflektioner och studiens analys 

diskuterar vi hur specialpedagogens yrkesroll formas utifrån olika förutsättningar och 

faktorer. 

 

9.2.1 Temaområde ett: insatser, prioriteringar och kompetens 

I studiens inledning lyfte vi vår känsla av att vissa specialpedagoger i sin yrkesroll har 

större fokus på enskild undervisning, undervisning i liten grupp samt mer fokus på att 

fungera som kvalificerad samtalspartner, medan andra specialpedagoger har större fokus 

på skolutvecklingsfrågor och ägnar mindre tid åt uppdragets övriga delar. Då våra 

informanter reflekterar över sina insatser framkommer att nästan alla uppger att de 

prioriterar arbetet med elever, vilket Högskoleverket (2012) skriver fram som en uppgift 

främst ämnad för speciallärare, medan specialpedagoger främst förväntas arbeta för 

barn och elever. En intressant reflektion framkommer då en av specialpedagogerna 

uttrycker att hon utför en del av speciallärarens uppdrag och vill ha kompetens som 

speciallärare också. Detta kan tyda på att hon å ena sidan inser bristerna i sin 

kompetens, men att hon å andra sidan utför arbetsuppgifter som hon inte har stöd för i 

examensförordningen (SFS 2007:638).  

 

Ett förhållningssätt hos specialpedagogen där insatserna i viss mån handlar om att utföra 

även en del av någon annans uppdrag menar vi leder till att gränserna mellan de olika 

specialpedagogiska professionerna blir luddiga, och det kan också bli svårt för 

specialpedagogen att se vilka förutsättningar som finns att forma rollen. Utifrån 

modellen i vår analys tolkar vi detta fenomen som att examensförordningen (SFS 
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2007:638) inte har haft någon större tyngd eller genomslag på de aktuella 

arbetsplatserna vilket även skulle kunna få pedagogiska konsekvenser för elever i behov 

av särskilt stöd. Att examensförordningen (a.a) saknar tyngd finner vi ett 

anmärkningsvärt exempel på då det i förordningen skrivs fram att specialpedagoger ska 

ha kompetens att leda arbetet med pedagogisk utveckling men endast två av 

informanterna har denna uppgift.  

 

När det däremot gäller elevhälsan eller arbetet med åtgärdsprogram arbetar alla eller 

nästan alla informanter med dessa delar av uppdraget. Att alla informanter ingår i 

elevhälsan och att skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §) ger direktiv om att personal 

med specialpedagogisk kompetens ska ingå, är något som lyfts i studien. I analysdelen 

för vi fram att olika konventioner, deklarationer, lagar och förordningar på 

makrosystemnivån kan fortplanta sig inåt på de olika systemnivåerna. Den tyngd som 

examensförordningen (SFS 2007:638) har på olika arbetsplatser och vilka delar av den 

som fokuseras leder till olika förutsättningar för specialpedagogen att kunna forma och 

konstruera sin yrkesroll. 

 

Utifrån två informanters reflektioner om vad utbildningen har tillfört kan vi se att de 

upplever sig ha fått en relevant utbildningsbakgrund och ett mer medvetet 

förhållningssätt för att möta sina uppdrag och för att skapa den roll som förväntas av 

dem. Utbildningen till specialpedagog ser vi som en av förutsättningarna till att de har 

kunnat forma sin yrkesroll så som den är idag. Utifrån de insatser som utförs beskriver 

några informanter att de upplever sig ha luckor inom olika områden i sin kompetens. 

Dessa reflektioner kan kopplas till det Rosen-Webb (2011) pekar på då hon skriver att 

informanterna upplever ett glapp mellan teori och praktik och att tidsbrist och lite 

praktik försvårar utförandet av rollen. Frågan om hur informanterna hanterar luckor i 

den egna kompetensen besvaras på olika sätt. Någon hanterar det genom fortbildning 

medan en annan reflekterar över att hon förväntas täcka upp för andra professioner inom 

elevhälsan på grund av att de inte hinner med att utföra sitt uppdrag. Olika synpunkter 

om vilket som är etiskt eller yrkesmässigt mest riktigt när det handlar om detta kan 

förekomma, men framförallt blir dessa skillnader i agerande olika förutsättningar som 

med största sannolikhet påverkar hur rollen formas och likaså leder till olika didaktiska 

konsekvenser. I de fall där en elev i behov av särskilt stöd möter en specialpedagog med 

adekvat utbildning och kompetens får eleven ett helt annat utgångsläge för sin 
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utveckling och sitt lärande än i de fall där rektor har gett specialpedagogen i uppdrag att 

täcka upp för de professioner som saknas i verksamheten. 

 

9.2.2 Temaområde två: Mandat, utmaningar och begränsningar 

Av resultatdelen framgår att samtliga informanter uttrycker att det är rektor eller 

biträdande rektor som ger dem mandat att utföra sitt uppdrag. En informant reflekterar 

också över att hon hoppar in där det behövs och utför sådana moment som hon finner 

lämpliga. Vi tolkar dessa reflektioner som att det är rektor som tar det övergripande 

beslutet angående hur uppdraget ska formas, men att det sedan är mycket upp till den 

enskilde specialpedagogen att fokusera på de delar som man finner lämpliga. Detta 

anser vi kan leda till att rollen formas utifrån specialpedagogens intresse och specifika 

kunskaper. Om specialpedagogen däremot hade tagit färre egna initiativ hade rollen och 

uppdraget förmodligen formats annorlunda. Vi tolkar det även som att om ingen säger 

emot eller har tydliga förväntningar på specialpedagogens arbete tar denne större plats 

och får därmed andra möjligheter att utveckla sin roll. En annan tolkning är att då 

rektorn styr hårt så kan det begränsa specialpedagogens möjligheter att genom egna 

initiativ forma sin roll, samtidigt som skolan måste förhålla sig till grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) och dess ord om att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov.  

 

Vår erfarenhet är att de olika möjligheter som specialpedagogen har att ta egna initiativ  

i stor utsträckning kan leda till pedagogiska konsekvenser för elever i behov av särskilt 

stöd. Detta resonemang kan kopplas till modellen i vår analys där vi lyfter fram att det 

specialpedagogiska arbetet blir mer effektivt och får större genomslag om 

specialpedagogen ges ett starkt mandat att utföra sitt uppdrag på mikrosystemnivån. 

Genom ett starkt mandat ges specialpedagogen ökad självständighet och kan agera inom 

mikrosystemnivån men även vidare ut på exosystemnivån med exempelvis socialtjänst 

eller habilitering för att söka stöd för eleven.  

 

En informant reflekterar över att rektorer är olika benägna att släppa in 

specialpedagogen i arbetet så att denne kan påverka sitt uppdrag, och vidare reflekterar 

informanten över att man måste börja hos ledningen för att hitta ett spår så att man kan 

dra åt samma håll. Vi tolkar denna reflektion som att uppdraget flyter på om man tänker 

och agerar i linje med rektors syn och att man får ett allmänt större mandat för sina 

arbetsuppgifter om man har en god relation till rektorn. Utifrån vår modell i analysen 



  
 

42 

ser vi att relationerna mellan de olika professionerna på mikrosystemnivån är viktiga 

förutsättningar då specialpedagogens yrkesroll formas. I de fall då relationerna är goda 

och kommunikationen fungerar leder det till vidare och bättre förutsättningar för 

specialpedagogen att forma sin yrkesroll än i de fall då relationerna och 

kommunikationen inte fungerar. 

 

En annan informant uttrycker att hon tidigare har haft ett stort mandat att forma och 

fördela resurser relativt fritt då hon ansåg sig ha överblick över var behovet fanns. När 

dessa förutsättningar nu har förändrats reflekterar hon över vissa nackdelar, så som att 

ingen riktigt håller i resursfördelningen eller att hon inte alltid delar rektorns åsikter. I 

vår modell i analysen tänker vi oss att förutsättningarna inom mikrosystemnivån har 

förändrats då specialpedagogen var med om att få ett stort mandat och en vid roll 

beskuren, och att hon nu har svårt för att anpassa sig till en smalare och mer begränsad 

specialpedagogroll. Dessa nya förutsättningar blir då faktorer som påverkar rollens 

utformning. 

 

En informant uppger att en utmaning i yrkesrollen är att skapa samsyn med 

pedagogerna i de olika åtgärder och förhållningssätt som hon anser att vissa barn i 

behov av särskilt stöd skulle behöva. Vår uppfattning är att specialpedagogen bör ha ett 

mycket tydligt mandat från skolledningen för att kunna vända en sådan diskussion till 

elevens bästa. Därigenom kan man anta att ett starkt mandat även leder till att den 

specialpedagogiska yrkesrollen stärks, medan ett svagt mandat i större utsträckning 

leder till att rollen blir svag och de pedagogiska konsekvenserna påverkas negativt. 

Utifrån vår erfarenhet kan vi se att om skolan saknar gemensamt förhållningssätt och 

gemensam kunskapssyn blir det svårare för eleven i behov av särskilt stöd att få det stöd 

den behöver för sin utveckling mot målen. 

 

En form av yrkesmässig vana som blir en utmaning skulle kunna vara då en informant 

upplever att hon får hantera gliringar i form av att andra pedagoger undrar och 

ifrågasätter vad hon egentligen gör på jobbet, och då två informanter reflekterar över att 

skolkulturen är en utmaning för yrkesrollen. Vår uppfattning är att skolkulturen då blir 

en faktor som påverkar hur rollen formas, men även en förutsättning för hur rollen 

faktiskt kan formas. Ett annat synsätt tänker vi skulle kunna vara att specialpedagogen 

genom sin utbildning har tillägnat sig ett relationellt perspektiv, medan arbetsplatsen 
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som hon sedan kommer till har ett mer kategoriskt perspektiv vilket blir synligt i den 

aktuella skolkulturen. Dessa tankar kan även kopplas till Perssons (2013) resonemang 

om skillnader och funktion i de relationella och kategoriska perspektiven. 

 

Ytterligare en utmaning som en informant reflekterar över är det ökade trycket på 

skolan. Som vi uppfattar informanten så kommer trycket både från styrdokumenten, 

från allmänna krav på skolan och från vårdnadshavare, samtidigt som skolans avsaknad 

av resurser i kombination med bristande resurser hos externa aktörer också skapar tryck 

på skolan. Utifrån modellen i vår analys tänker vi oss att de styrdokument som har 

formulerats på makrosystemnivån fortplantar sig inåt genom de olika systemnivåerna. 

På exosystemnivån har kanske styrdokumentens formuleringar inte fått genomslag eller 

feltolkats, vilket kan få negativa didaktiska konsekvenser på mikrosystemnivån för 

elever i behov av särskilt stöd. Om dessutom externa aktörer på exosystemnivån, 

exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering, har bristande resurser skapas 

ett tryck på mikrosystemnivån som blir svårt för specialpedagogen att hantera. Detta 

tryck kan även förstärkas av andra aktörer på mikrosystemnivån, exempelvis 

vårdnadshavare. Vår tolkning är att detta är förutsättningar som är svåra för 

specialpedagogen att styra över, samtidigt som de i hög grad utgör förutsättningar men 

också begränsningar för hur specialpedagogen kan vara aktiv medskapare i sin 

yrkesroll.  

 

9.2.3 Temaområde tre: Upplevd tillhörighet och reflektioner över samverkan 

En informant reflekterar över att hon upplever sig ha arbetslagets förtroende efter att ha 

jobbat på samma arbetsplats under ett antal år. Hon reflekterar över att det ökade 

förtroendet för hennes uppdrag och roll har vuxit fram i och med att arbetslaget med 

tiden har fått ökad förståelse för vad hennes roll ska innehålla. En annan informant 

uttrycker att hon är ny i sin roll som specialpedagog och att hon håller på att sätta sig in 

i arbetet. Vi tolkar dessa reflektioner som att tidigare svårigheter i yrkesrollen har 

övervunnits genom ökad känsla av tillhörighet med olika yrkesgrupper och genom 

samverkan. Genom dessa reflektioner och kopplingar till analysens modell på 

kronosystemnivån synliggörs även att tidsaspekten blir en påverkande faktor för hur 

specialpedagogens yrkesroll formas. Det blir även tydligt att rollen inte är statisk utan 

förändras längs med vägen beroende på vad man stöter på som yrkesverksam. 
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 Ett gott samarbete med andra specialpedagogkolleger är utvecklande då olika insikter, 

erfarenheter och tankar byts lyfts fram av en informant. Denna reflektion ligger i linje 

med resultatet från studien av Göransson et al. (2015) som skriver att specialpedagoger 

upplever att de efter utbildningen uttrycker att de har kunskaper om samverkan och att 

de även i sin yrkespraktik lägger arbetstid på att samverka med olika aktörer. Vår 

uppfattning är att samverkan bidrar till att forma yrkesrollen då känslan av tillhörighet 

kan leda till att specialpedagogen socialiseras in i sin yrkesroll med stöd av andra 

yrkesverksamma. Yrkesrollen kan komma att formas olika för specialpedagogen 

beroende på om denne av övriga pedagoger ses som expert eller om hen kanske får svårt 

att få gehör för sina åsikter. Om specialpedagogen upplever samverkan, känsla av 

tillhörighet och får gehör för sina förslag bidrar detta till gott självförtroende utifrån 

yrkesrollen. Det kan sedan leda till goda pedagogiska konsekvenser för eleverna. 

  

 En informant lyfter fram att den aktuella skolan har saknat specialpedagog under några 

år och att pedagogerna inte är vana vid att få specialpedagogiskt stöd. Vår uppfattning 

är att yrkesmässiga vanor av olika slag har en benägenhet att prägla organisationens syn 

på hur specialpedagogrollen bör ser ut. Utifrån vår erfarenhet kan detta i sin tur bli en 

faktor som påverkar det specialpedagogiska uppdraget på olika sätt och kan leda till att 

specialpedagogen kan få svårt att hävda gränserna för sin roll och kompetens om denne 

får många olika “förslag” på arbetssätt från andra inom verksamheten. 

 

En annan informant reflekterar över att hon sitter åtskild från skolans övriga verksamhet 

medan specialläraren sitter mitt i verksamheten. Även den fysiska placeringen antar vi 

påverkar hur rollen formas. Den specialpedagog som fysiskt finns mitt i verksamheten 

får förmodligen andra arbetsuppgifter på sitt bord och kanske lättare kan samverka med 

andra professioner än den som befinner sig långt ifrån. De vardagliga påtryckningarna 

från andra grupper inom skolan antar vi blir en större faktor för hur rollen formas för 

den som sitter nära verksamheten än för den som sitter mer åtskilt. Dessa reflektioner 

kan kopplas till von Ahlefeld Nisser (2014) som fördjupar detta resonemang då hon 

skriver att speciallärare och specialpedagoger har olika uppfattningar om vad det kan 

innebära att arbeta nära verksamheten. En uppfattning som förekommer hos hennes 

informanter är att man är nära om man dagligen befinner sig fysiskt nära verksamheten, 

medan en annan uppfattning är att man kan vara involverad i verksamheten var man än 

befinner sig. 
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9.2.4 Temaområde fyra: Andra reflektioner över den specialpedagogiska yrkesrollens 
utformning 

En informant uttrycker att hennes roll och insatser formas utifrån behov, förväntningar 

och andra professioners funktioner och agerande. I vår modell i analysen uppstår en 

form av växelverkan då specialpedagogens och andra aktörers förutsättningar blandas 

på mikrosystemnivån. I denna växelverkan växer de förutsättningar fram som sedan 

skapar specialpedagogens yrkesroll. Detta resonemang kan även kopplas till von 

Ahlefeld Nisser (2014) som skriver att andras uppfattningar om yrkesrollen förändrar 

specialpedagogens uppdrag.  

 

Vår uppfattning är att den otydliga struktur som två informanter upplever skulle kunna 

bero på att de formuleringar om specialpedagogens uppdrag som framträder i 

examensförordningen (SFS 2007:638) inte är implementerade hos den lokala 

verksamhetsledningen. I vår analys formuleras examensförordningen på 

makrosystemnivån men efterlevs sedan inte genom hela systemet in till rektor på 

mikrosystemnivån. Detta i sin tur skulle kunna leda till stora pedagogiska konsekvenser 

för eleven i behov av särskilt stöd då ledningen härigenom inte värnar om alla barns rätt 

att utvecklas så långt det är möjligt. En otydlig struktur kan också leda till att 

specialpedagogen får svårt att hävda sig i sin yrkesroll och även får svårt att vara aktiv 

medskapare i den specialpedagogiska yrkesrollen. 

 

9.3 Pedagogiska implikationer  
Vår studie har gjort oss uppmärksamma på att vi specialpedagoger bör vara beredda på 

att ta egna initiativ inom flera olika områden för att leda verksamheten framåt och för 

att barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver. Genom studien har vi sett att 

sådana initiativ exempelvis kan handla om samverkan eller kompetensutveckling. Vi ser 

också att specialpedagogens yrkesroll påverkas av och styrs på flera olika arenor och 

nivåer i samhället. Vissa av de arenor som ingår i uppdraget kan specialpedagogen styra 

över själv, medan vi kommer att bli tvungna att professionellt hantera andra delar som 

inte går att påverka lika lätt.  

 

Rektors utbildning, erfarenhet och inställning till elever i behov av stöd påverkar 

indirekt och direkt hur vår specialpedagogiska roll och vårt uppdrag kommer att formas. 

Vi har även insett att det blir viktigt att rektor genom exempelvis specialpedagogens 

examensförordning får kunskap om den faktiska kompetens som vi som 
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specialpedagoger har tillägnat oss genom vår utbildning så att vi ges mandat och får 

möjlighet att forma vår roll utifrån detta. Vidare tänker vi att fungerande relationer på 

arbetsplatsen och samverkan med berörda aktörer är andra viktiga förutsättningar för att 

vi ska kunna vara aktiva medskapare i vår specialpedagogiska yrkesroll.  

 

9.4 Fortsatt forskning 

I de diskussioner som har förts under utbildningens och arbetets gång med 

studiekamrater, kolleger på våra arbetsplatser och inte minst oss emellan har tankar 

väckts om vilka andra vägar som också hade kunnat vara möjliga att använda för att 

synliggöra de faktorer och förutsättningar som indirekt och mer direkt påverkar 

specialpedagogens yrkesroll. Några av de tankar som har framkommit återspeglas i de 

förslag till fortsatt forskning som följer nedan.  

 

Då det inte går att dra några större slutsatser ur vår studie, skulle det kunna vara 

intressant att genomföra en mer omfattande studie med liknande frågor i syfte att se 

vilka faktorer och förutsättningar som ligger till grund för hur specialpedagogers 

yrkesroll kan formas. 

 

Våra diskussioner i samband med vårt examensarbete har också berört 

examensförordningen. I den framgår det att specialpedagogen bland annat ska visa 

förmåga att “leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” (SFS 2007:638, s. 5), medan det i vår studie endast är 

två av sex informanter som uppger att de arbetar med skolutveckling. I en kommande 

studie skulle det vara intressant att undersöka rektorers syn på detta fenomen samt även 

undersöka hur väl införstådda rektorer är med specialpedagogers examensförordning 

och den kompetens specialpedagoger besitter. 

 

Ett avslutande förslag på fortsatt forskning handlar om hur specialpedagogers olika 

grundutbildningar tillsammans med yrkesmässiga erfarenheter kan påverka den 

yrkesroll som de tillägnar sig genom påbyggnadsutbildning till specialpedagog.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 

Utbildning, erfarenhet och verksamhetsområde 
Vad har du för grundutbildning? 

Antal år som specialpedagog? 

Årskurser inom vilka uppdraget i huvudsak bedrivs? 

Insatser, prioriteringar och kompetens  
Berätta om din yrkesroll och beskriv vilken typ av specialpedagogiska insatser som du 

utför inom organisationen där du är verksam? 

I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka innehållet i dina arbetsuppgifter? 

Vilka arbetsuppgifter prioriterar du särskilt? Finns det några arbetsuppgifter som du 

ofta/ständigt tvingas prioritera bort? Av vilken anledning? 

På vilket sätt motsvarar dina arbetsuppgifter den kunskap som du fick med dig från din 

utbildning? Hur används din kompetens? 

Finns det arbetsuppgifter som du anser att du inte har kompetens för? Hur hanterar du 

detta i så fall? 

Mandat, utmaningar och begränsningar 

Hur får du mandat att utföra olika uppgifter? Kan du beskriva begränsningar eller 

utmaningar som du har mött i din yrkesroll?  

Upplevd tillhörighet och reflektioner över samverkan 
Var eller med vilka yrkesgrupper inom organisationen känner du större tillhörighet? 

Vem förväntas du ha närmast samarbete med inom organisationen? Vilka är dina 

upplevelser av detta? 

På vilket sätt involveras och används din specialpedagogiska kompetens inom skolans 

elevhälsoteam och med andra samverkande instanser? 

 

Andra reflektioner över den specialpedagogiska yrkesrollens utformning 

Om du fick förändra något i ditt eller uppdrag eller i din roll, vad skulle det kunna vara? 
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Bilaga 2 Informationsbrev   
 

      

    Växjö, maj 2017 

 

Hej!   

 

Vi är två blivande specialpedagoger som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som 

avslutande del i vår påbyggnadsutbildning genomför vi just nu ett examensarbete där 

syftet är att undersöka hur specialpedagoger utifrån egna reflektioner beskriver att deras 

yrkesroll och uppdrag formas. För att bredda vår förståelse kring detta område 

genomför vi en empirisk undersökning i form av en kvalitativ studie där 6-8 intervjuer 

ingår, och vi hoppas att du har möjlighet att vara en av våra respondenter. 

 

Vi vill informera om att allt insamlat material kommer att avidentifieras och förvaras 

oåtkomligt för andra. Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att 

presenteras så att inga enskilda informanter kommer att kunna identifieras. Intervjun 

uppskattas ta cirka en timma och vi önskar att få spela in intervjun för att kunna gå 

tillbaka till materialet och kontrollera överensstämmelsen mellan intervjusvaren, våra 

egna anteckningar och eventuella tolkningar som har gjorts under intervjun. Ditt 

deltagande är självklart frivilligt men vi hoppas att du kan bidra med svar för att 

påverka vårt arbetes innehåll och kvalitet. 

 

Vid eventuella frågor om vårt arbete går det bra att kontakta oss, och vår färdiga studie 

kommer att finnas tillgänglig på DIVA-portalen. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Marita Schwerger, Gunilla Svärd 
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