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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse för den specialpedagogiska 

yrkesrollen inom gymnasieskolan. Detta genom att belysa och analysera vilka krav och 

önskemål rektorer, personal inom elevhälsan och lärare har i jämförelse med 

examensordningen för specialpedagoger. Studiens teoretiska utgångspunkt har i huvudsak 

varit de tre specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2007); det kompensatoriska 

(kategoriska), det relationella (kritiska) och dilemmaperspektivet. För att få svar på studiens 

frågeställningar har en kvalitativ undersökning gjorts, där intervjuer med 20 informanter 

fördelade på tre yrkesgrupper från två gymnasieskolor genomförts. I resultatet framkom att 

samtliga informantgrupper har flest krav och önskemål med koppling till insatser på 

individnivå. Specialpedagogen ska ha specifika ämneskunskaper för att ge elever enskilt stöd 

eller stöd i grupp. Krav och önskemål på gruppnivå handlade bland annat om att 

specialpedagogen ska handleda och vara ett stöd för lärare samt bidra till utveckling av 

lärmiljöer. Dock förekom avvikande uppfattningar i framförallt lärargruppen gällande dessa 

uppdrag. På organisationsnivå framfördes krav och önskemål om att specialpedagogen ska 

arbeta förebyggande och med verksamhets- och skolutveckling. Den specialpedagogiska 

examensordningen och de krav och önskemål som informanterna uttryckte överensstämde i 

många avseenden, framförallt beträffande arbetsuppgifter med direkt koppling mot eleven. 

Däremot förefaller det i dagsläget inte som att specialpedagogerna får tillämpa alla förmågor 

som utbildningen bidragit med. Slutsatsen från vår studie blir att specialpedagogerna i 

många avseenden arbetar, och förväntas arbeta, som speciallärare. Problem som uppstår 

ses fortfarande till största del utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Emellertid har 

aktörerna i verksamheterna även börjat efterfråga andra lösningar på skolproblematik, som 

mer förebyggande arbete och en utveckling av verksamheten.  

 

 

 

 

Nyckelord: yrkesrollen, examensordningen, specialpedagogiska perspektiv, handledning, 

skolkultur, rektor, lärare, elevhälsoteam 

  



3 
 

 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

2. Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................................... 7 

3. Bakgrund ............................................................................................................................................. 8 

3.1 Skolan och specialpedagogik – viktiga historiska och samhälleliga aspekter ............................... 8 

3.1.1 Skolans utveckling och det framväxande behovet av specialpedagogiska insatser .............. 8 

3.1.2 Gymnasieskolan i samband med politisk och ideologisk förändring ................................... 10 

3.1.3 Gymnasieskolan i spänningsfältet samhällsfrågor och specialpedagogiska frågor ............. 11 

3.1.4 Specialpedagogens roll – olika tider olika roller? ................................................................. 12 

3.2 Styrdokument – Specialpedagogens yrkesroll i skollagen och examensordning ........................ 14 

3.3 Specialpedagogen och skolans komplexa praktik ....................................................................... 14 

3.3.1 Rektors funktion och ansvar inom det specialpedagogiska fältet ....................................... 15 

3.3.2 Gymnasielärarrollens utmaningar i skolkontexten skapar ett behov av stöd...................... 16 

3.3.3 Specialpedagogens yrkesroll i det multiprofessionella elevhälsoteamet ............................ 18 

3.3.4 Gymnasieskolan – ett organiskt system med olika verksamhetskulturer ............................ 19 

3.4 Utvalda aspekter på specialpedagogens yrkesroll ...................................................................... 20 

3.4.1 Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner .................................................... 20 

3.4.2 Förändringsbehov kräver utvecklingsarbete – ett uppdrag för specialpedagogen ............. 21 

3.5 Teoretisk referensram – De specialpedagogiska perspektiven ................................................... 22 

3.5.1 Det kompensatoriska perspektivet ...................................................................................... 22 

3.5.2 Det kritiska eller relationella perspektivet ........................................................................... 22 

3.5.3 Hybridisering - systemperspektivet ...................................................................................... 23 

3.5.4 Dilemmaperspektiv .............................................................................................................. 23 

3.5.5 Teoretisk referensram för studiens analys ........................................................................... 24 

4. Metod ................................................................................................................................................ 24 

4.1 Hermeneutisk inspiration ............................................................................................................ 25 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun ............................................................................................. 25 

4.3 Intervjuguide ............................................................................................................................... 26 

4.4 Pilotintervjun ............................................................................................................................... 26 

4.5 Urval ............................................................................................................................................ 26 

4.6 Datainsamling och genomförande samt bearbetning av studiens data ..................................... 28 

4.6.1 Intervju och samtalskortens funktion .................................................................................. 29 

4.7 Tillförlitlighet och äkthet ............................................................................................................. 30 

4.7.1 Tillförlitlighet ........................................................................................................................ 30 

4.7.2 Äkthet ................................................................................................................................... 31 



4 
 

4.8 Forskningsetiska principer ........................................................................................................... 31 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 32 

5. 1 Förklaring av figurerna ............................................................................................................... 32 

5.2 Kontextbeskrivning och förklaringar ........................................................................................... 33 

5.3 Vilka krav och förväntningar har rektor, lärare och elevhälsoteamet på specialpedagogens roll?

 ........................................................................................................................................................... 34 

5.3.1 Rektorernas krav och förväntningar ..................................................................................... 35 

5.3.2 Lärarnas krav och förväntningar .......................................................................................... 38 

5.3.3 Elevhälsoteamets krav och förväntningar ............................................................................ 41 

5.4 Vilka önskemål har rektor, lärare och elevhälsoteamet på specialpedagogens roll? ................. 44 

5.4.1 Rektorernas önskemål .......................................................................................................... 44 

5.4.2 Lärarnas önskemål ................................................................................................................ 47 

5.4.3 Elevhälsoteamets önskemål ................................................................................................. 51 

5.5 På vilket sätt överensstämmer krav och önskemål med den specialpedagogiska 

examensordningen? .......................................................................................................................... 53 

5.5.1 Överenstämmelse mellan rektorernas krav och önskemål och examensordningen ........... 53 

5.5.2 Överenstämmelse mellan lärarnas krav och önskemål och examensordningen ................. 54 

5.5.3 Överenstämmelse mellan elevhälsoteamets krav och önskemål och examensordningen . 55 

6. Analys ................................................................................................................................................ 56 

6.1 Vilka krav och förväntningar har rektorer, lärare och elevhälsoteam på specialpedagogens roll?

 ........................................................................................................................................................... 56 

6.2 Vilka önskemål har rektorer, lärare och elevhälsoteamet på specialpedagogens roll? ............. 57 

6.3 På vilket sätt överensstämmer krav och önskemål med den specialpedagogiska 

examensordningen? .......................................................................................................................... 58 

7. Diskussion .......................................................................................................................................... 60 

7.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 60 

7.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 61 

7.3 Slutsats ........................................................................................................................................ 68 

7.4 Förslag till vidare forskning ......................................................................................................... 69 

Referenser ............................................................................................................................................. 71 

BILAGOR ................................................................................................................................................ 75 

 

  



5 
 

Figurförteckning 

Figur 1. Förklaring av hur informanternas svar har grupperats .......................................................... 32 

Figur 2a. Rektorernas krav och förväntningar ..................................................................................... 35 

Figur 3a. Lärarnas krav och förväntningar........................................................................................... 38 

Figur 4a. Elevhälsoteamets krav och förväntningar ............................................................................ 41 

Figur 2b. Rektorernas önskemål .......................................................................................................... 44 

Figur 3b. Lärarnas önskemål................................................................................................................ 47 

Figur 4b. Elevhälsoteamets önskemål ................................................................................................. 51 

  



6 
 

1. Inledning 
 

Det råder brist på specialpedagogisk kompetens inom den svenska gymnasieskolan. Statistik 
som Tidningen Gymnasiet har tagit fram visar att var tredje gymnasieskola inte har någon 
anställd specialpedagog (Hagström, 2016).  Det betyder att det går cirka 400 elever på varje 
anställd specialpedagog inom gymnasieskolan. 
 
Trots detta har gymnasieskolan i den här debatten ett tydligt uppdrag som framgår av 
läroplanen:  

 
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. 
Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den 
ska bidra till elevernas allsidiga utveckling (Skolverket, 2011b, s. 6). 

 
Dessutom finns det även fast förankrade krav i skollagen om insatsen av särskilt stöd, 
nämligen ”om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås” (SFS 2010:800). Således spelar särskilda pedagogiska resurser i gymnasieskolan 
en viktig roll för att stödja eleverna att uppnå sina utbildningsmål. Även i läroplanen 
förtydligades det att ”särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2011b, s. 6).  
 
Dock visar skolinspektionens statistik om gymnasiet från 2015 alarmerande siffror (Olsson, 
2016). Av de granskade gymnasieskolorna misslyckades över 30 procent med att utreda 
behovet av särskilt stöd tillräckligt snabbt samt att de visade brister i att anpassa 
undervisningen och i att ge särskilt stöd till eleverna (ibid.). Kan detta misslyckande bero på 
att det inom gymnasieskolan saknas specialpedagogiska resurser eller på att de 
specialpedagogiska resurserna inte används på det mest gynnsamma sättet? Skollagens krav 
säger nämligen inte att skolan måste ha en anställd utbildad specialpedagog utan endast att 
skolan ska ha tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens (SFS 2010:800). Joakim 
Ramberg (2013) menar att orsaken till att specialpedagogiken inte prioriteras inom 
gymnasieskolan kan ha att göra med gymnasieskolans frivillighet i kombination med att 
eleverna förväntas ta ett större ansvar, att svårigheter hänförs till eleven snarare än att 
brister i skolan söks och åtgärdas samt att gymnasielärare inte känner sig hjälpta av en 
specialpedagog som inte kan lärarens ämne (Cervin & Hagström, 2016). 
 
I en undersökning gjord 2004 bland specialpedagoger i Malmö framkom det att många 
specialpedagoger i stor utsträckning arbetade med traditionella specialläraruppgifter, det vill 
säga med enskild undervisning, snarare än med de uppdrag utbildningen förberett dem för 
(Hedström, 2004). Förväntningar från kollegor och rektorer överensstämde dåligt med 
specialpedagogernas ambitioner och utbildning. Malmöundersökningen visade att 
specialpedagogernas arbetsuppgifter i mycket liten omfattning handlade om skolutveckling 
och endast få specialpedagoger återfanns i ledningsgrupper, däremot arbetade många med 
åtgärdsprogram och hade utrednings- och kartläggningsuppdrag. De tillfrågade 
specialpedagogerna upplevde att det var tips och förslag på metoder som efterfrågades, 
snarare än handledning, och kollegornas förväntningar på handledning var till stor del 
obefintliga eller åtminstone inte uttalade. För att arbetets innehåll skulle ändra karaktär 
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krävdes att specialpedagogen själv, med stöd av en framåt och förstående skolledning, 
skapade en ny roll i överensstämmelse med den kompetens utbildningen givit (Hedström, 
2004). 
 
Genom utbildningen till specialpedagog vid Umeå Universitetet har vi utvecklats både 
professionellt och personligt. Vi känner att vi har gjort framsteg med blick mot vår framtida 
profession genom att vidga våra vyer till exempel i fråga om hur gymnasieskolorna där vi för 
närvarande arbetar kan utvecklas vidare. Två frågor som vi ställt oss många gånger under 
utbildningstiden är: Hur tas den kompetensen som vi förvärvat i vår utbildning och som 
fastställts i examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) tillvara i 
gymnasieskolans verklighet? Vad kan vi förvänta oss/ räkna med ute i arbetslivet som 
specialpedagoger?  
 
Det finns visserligen aktuell forskning och kunskap om specialpedagogik inom 
gymnasieskolan, exempelvis Ramberg (2013). Dock är forskningen gällande vilka 
förutsättningar den specialpedagogiska yrkesrollen kan tänkas möta i gymnasieskolan mer 
begränsad. Vilka förväntningar kan förekomma, och hur inverkar dessa på 
specialpedagogens möjligheter att utöva de färdigheter som utbildningen gett? Mer 
empirisk forskning för att öka denna förståelse är således betydelsefull och vi fann det 
angeläget att välja det området för vår studie.  
 
Undersökningens fokus är olika yrkesgruppers; rektorers, lärares och personer i elevhälsans, 
syn på specialpedagogens yrkesroll i gymnasieskolan i förhållande till examensordningen för 
specialpedagoger (SFS 2007:638).   

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med föreliggande studie är att bidra till en ökad förståelse för den specialpedagogiska 
yrkesrollen inom gymnasieskolan, genom att belysa och analysera vilka förväntningar och 
krav rektorer, personer i elevhälsan och lärare har i jämförelse med examensordningen för 
specialpedagoger. 
 
Forskningsfrågor: 
1) Vilka krav och förväntningar har rektorer, lärare och elevhälsoteamet på 
specialpedagogens roll? 

 
2) Vilka önskemål har rektorer, lärare och elevhälsoteamet på specialpedagogens roll? 
 
3) På vilket sätt överensstämmer krav och önskemål med den specialpedagogiska 

examensordningen? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 Skolan och specialpedagogik – viktiga historiska och samhälleliga aspekter 

I detta avsnitt vill vi ge en bild av hur skolan utvecklats och hur behovet av 
specialpedagogiska insatser vuxit fram. 

3.1.1 Skolans utveckling och det framväxande behovet av specialpedagogiska insatser 
 

Skolan var under 1800-talets början endast tillgänglig för en liten elit, och klasserna 

utgjordes av tämligen homogena elevgrupper (Hjörne & Säljö, 2013). I skolordningen från 

1807 fastslogs emellertid att högre utbildning hädanefter skulle gälla även andra än blivande 

ämbetsmän och präster, och borgarklassens barn fick nu en modernisering av läroplanen i de 

så kallade apologistskolorna (Lärarnas historia, 2010). År 1842 inrättades folkskolan som 

riktade sig till alla barn i varje socken, och ett av syftena var att ge unga kunskaper till nytta 

för samhället. Även om skolan nu formellt öppnades för alla barn saknade ett stort flertal 

tillträde till skolorna, vissa till följd av att familjen behövde deras arbetskraft i hemmet och 

andra på grund av att de ansågs sakna förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen 

(Egelund, Haug, & Persson, 2006). Skolans sedan tidigare fastlagda struktur och 

undervisningsformer förändrades inte trots att elevunderlaget nu blev långt ifrån homogent 

(Hjörne & Säljö, 2013).  

Den högre utbildningen fick en ny läroverksstadga år 1856, som innebar att lärdoms- och 

apologistskolan och gymnasiet slogs samman till ett gemensamt läroverk. År 1905 delades 

läroverket upp i en 6-årig realskola samt ett högre 4-årigt gymnasium (Lärarnas historia, 

2010). Mot slutet av 1800-talet startades de första specialskolorna i Sverige med syfte att ge 

de barn som inte ansågs klara den vanliga skolan (folkskolan) en möjlighet att utveckla 

samhällsnyttiga kunskaper (Egelund et al., 2006). När skolan nu skulle omfatta alla barn och 

de teoretiska kraven ökade fick skolan problem, och under den senare halvan av 1800-talet 

fick många elever gå om årskurser eller placerades i sär- och hjälpklasser. Motivet handlade 

om att flytta på elever som av olika anledningar kunde störa de ”normala” elevernas 

skolgång (Hjörne & Säljö, 2013; Egelund et al., 2006). I slutet av 1800-talet startade en 

intensiv pedagogisk debatt som handlade om huruvida folkskolan skulle vara en skola för alla 

eller om skolan skulle delas upp i differentierade spår riktade till olika elever med skilda 

förutsättningar. Under första halvan av 1900-talet fick den medicinska vetenskapen, och den 

pedagogiska psykologin ett starkt inflytande över skolan och det specialpedagogiska 

området kom nu att präglas av det medicinska normalitetsbegreppet och diagnosticeringar, 

och olika tester avgjorde vilka pedagogiska åtgärdsprogram elever i behov av särskilt stöd 

skulle hänvisas till (Egelund et al., 2006). 

För den högre utbildningen utvecklades i början av 1900-talet fackgymnasier; tekniska 

gymnasier och handelsgymnasier, och parallellt skapades för de mer teoretiska 

utbildningarna ett enhetligt skolsystem i form av två linjer; latin- och reallinjen. År 1953 

tillkom en allmän linje som utgjordes av en språklig och en social gren (Skolverket, 2011a). 

Den socialdemokratiska utbildningspolitiken som under lång tid präglade den svenska skolan 

utmynnade på 1950-talet i en idé om en enhetsskola för alla, och år 1962 fick Sverige sin 
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första läroplan för grundskolan och en speciallärarutbildning inrättades samma år (Egelund 

et al., 2006). Två år senare genomgick även gymnasieskolan en förändring som innebar att 

de teoretiska utbildningarna fick ett gemensamt första år och därefter fem olika linjer; 

ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och teknisk, och samtidigt 

avskaffades studentexamen (Skolverket, 2011a). 

Undervisnings- och skolplikten utökades år 1968 till att omfatta även de intellektuellt 

funktionshindrade. Missnöjet växte emellertid snart mot ett utbildningssystem som snarare 

ansågs förstärka än minska klassklyftorna. Undersökningar visade också att skolan saknade 

förmåga att tillgodose alla elevers olika behov (Egelund et al., 2006). 

Normaliseringsbegreppet och särbehandlingen av elever började därför ifrågasättas allt mer 

(Hjörne & Säljö, 2013). Följden blev att antalet elever i specialskolor minskade men 

samtidigt ökade andelen elever i grundskolan som fick specialundervisning (Egelund et al., 

2006). År 1972 kom 40 procent av eleverna i kontakt med något slag av specialundervisning 

under sin skoltid. Politiker och sakkunniga uttryckte en oro över den expansion av 

specialundervisning som skedde, men differentieringen försvarades av lärare och 

speciallärare (Egelund et al., 2006). En svensk undersökning visade att mer än 50 procent av 

eleverna som avbrutit sina studier åren 1964–1968 hade gått i en specialklass (Hjörne & 

Säljö, 2013). Specialundervisningens vara eller icke vara, och dess effekter började 

följaktligen debatteras allt mer nationellt såväl som internationellt. Forskaren Thomas Skrtic 

vid Kansas Universitet menade i ett omdebatterat inlägg att specialundervisningen var ett 

”självsupplerande system styrt av professionella intressen” (Egelund et al., 2006, s. 171). 

Skrtic och den engelska forskaren Jenny Sunderland hävdade att klasslärare och 

speciallärare hade olika men samverkande intresse av att elever i behov av särskilt stöd 

skulle ha specialundervisning. Klasslärare ville ha homogena klasser och speciallärarna 

fruktade för sin fortsatta yrkesexistens men gjorde gällande behovet av yrkesgruppens 

expertkunskap för att skolan skulle kunna tillgodose elever med svårigheter (ibid.). 

Den forskning som bedrevs under 1960- och 1970-talen handlade mer om kategorisering, 

diagnosticering och testning, det vill säga en individinriktad förståelse av skolproblematik, 

än om lärande och undervisning. Följden blev att specialundervisningen och behovet av 

specialpedagogisk kompetens och segregerande lösningar utökades allt mer under det 

efterkommande decenniet trots att forskning av dess värde saknades. På politisk nivå blev 

detta ett problem under 1980-talet, både vad gällde specialundervisningens omfattning och 

även dess konsekvenser, men i verksamheterna arbetade man vidare med 

specialundervisning (Egelund et al., 2006).  

Även gymnasieskolan började reformeras i samband med grundskolereformen år 1962. Den 

nya gymnasieskolan kom efter reformer under 1960- och 1970-talet att utgöras av en ny 

fackskola och utbyggda yrkesutbildningar. Gymnasieskolan omfattade nu övervägande 

antalet ungdomar (Lärarnas historia, 2010). Efter reformen Lgy70 minskades tiden för 

yrkesämnen jämfört med den tidigare yrkesskolans fördelning, och mer tid lades på 

allmänna ämnen, bland annat svenska, matematik, engelska och samhällskunskap 
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(Skolverket, 2011a). År 1971 sammanfördes yrkesskola och gymnasium till en ny 

gymnasieskola (Björklund, Fredriksson, Gustafsson & Öckert, 2010). 

 

3.1.2 Gymnasieskolan i samband med politisk och ideologisk förändring 
 

År 1991 antog riksdagen ett beslut om att förändra gymnasieskolans program så att alla 

skulle bli treåriga och berättiga till högskolestudier (Lärarnas historia, 2010). Den nya 

kursutformade gymnasieskolan infördes år 1994 till följd av krav från ett alltmer föränderligt 

arbetsliv med behov av bättre och bredare baskunskaper, samt behovet av generella 

kompetenser för att kunna bemästra ett alltmer komplext samhälle. Yrkeselever såväl som 

elever på teoretiska program skulle läsa åtta så kallade kärnämnen (Skolverket, 2011a). 

Yrkesutbildningarna fick sålunda ett större fokus på teoretiska ämnen och en mindre andel 

arbetsplatsförlagd utbildning. En studie har visat att elever med låga grundskolebetyg samt 

elever med lågutbildade föräldrar, i mindre omfattning lyckades ta en examen från treåriga 

yrkesprogram jämfört med när yrkesprogrammen var tvååriga. Minskningen i 

examensfrekvens för dessa elever uppgick till cirka 18 procent, vilket förklaras med 

gymnasieprogrammens förlängning men framförallt med övergången från det relativa 

betygssystemet till det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet med fyra nivåer 

(Björklund et al., 2010).   

I början av 2000-talet betonade utredningar att lärande, hälsa och skolmiljö är intimt 

sammankopplade och att detta tillsammans är avgörande för hur elever mår och lyckas i 

skolan. I den nya skollagen från år 2011 (SFS 2010:800) sägs följaktligen att elevhälsan ska 

innefatta lärande, elevvård och skolhälsovård, och i Skolverkets allmänna råd från 2014 

betonas att särskilt stöd endast får ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp, det vill 

säga utanför den ordinarie elevgruppen, om särskilda skäl föreligger (Skolverket, 2014a). 

Fortfarande förekommer emellertid segregerande lösningar, vilka har sin bevekelsegrund i 

omstridda men trots allt utbredda neuropsykiatriska förklaringsformer (Hjörne & Säljö, 

2013). Sedan mitten av 1990-talet påbörjar nästan alla ungdomar en gymnasieutbildning, 

vilket följaktligen inneburit ett större antal elever och mer varierade elevgrupper och 

behovet av specialpedagogik har fått en ökad aktualitet i gymnasieskolan. Joacim Rambergs 

undersökning av Sveriges alla gymnasieskolor från 2010/2011 visade att det på drygt 62 

procent av skolorna fanns specialpedagogiska resurser, som i huvudsak gav 

specialpedagogiskt stöd utanför elevens ordinarie lektionstillfällen (Ramberg, 2015).   

Gymnasieskolan reformerades åter igen år 2011, till följd av undersökningar som visade att 

eleverna inte gick ut med lika goda kunskaper som tidigare, att många elever avbröt sina 

gymnasiestudier och att ungdomsarbetslösheten i Sverige var hög i jämförelse med andra 

länder. Samtliga program fortsatte att vara treåriga, men efter reformen ger endast 

högskoleförberedande program per automatik behörighet till vidare studier, och beroende 

på program får eleverna olika examen; yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. 

Kraven för att få en examen oavsett program har också skärpts i och med reformen. 

(Skolverket, 2015).  
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3.1.3 Gymnasieskolan i spänningsfältet samhällsfrågor och specialpedagogiska frågor 
 

Den svenska gymnasieskolan genomgår sedan 2000-talets andra decennium stora 
förändringar. En ny läroplan (Skolverket, 2011b) och en ny skollag (SFS 2010:800) infördes 
där målstyrning, kunskapsmätning och konkurrens fått allt större betydelse, vilket medfört 
nya insikter (eller åsikter) om skolans uppgift. Samtidigt sjunker elevers skolresultat och 
skillnaderna mellan skolorna ökar. OECD1 analyserade i sin slutrapport i samband med de 
senaste PISA2- resultaten bristerna i den svenska skolan (OECD, 2015). Slutrapporten handlar 
bland annat om att skapa förhållanden som stödjer både kvalitet och likvärdighet i alla 
svenska skolor. Rapporten lyfter också fram vikten av att skapa långsiktiga satsningar som 
främjar lärande och undervisning men kritiserar utbildningssystemets effektivitet att 
genomföra förbättringar och förändringar på grund av brist på tydlighet och olika nivåers 
uppfattningar om utbildningssystemets syfte:  
 

… school improvement efforts are diluted by a lack of clarity and different 
perceptions at various levels on what the education system should be 
delivering. The absence of clear education priorities and an overarching 
education strategy hinders alignment and coherence between the various 
reforms and policies, and diminishes their effectiveness (OECD, 2015, s. 
149). 

 
Samtidigt varnar ledande skolforskare Sverige för att lägga för stort fokus på framtida PISA-
resultat och uppmanar till försiktighet inför framtida åtgärder och att inte tappa 
helhetssynen i de övergripande frågorna (Wallström, 2015). Skolan är alltså en ständigt 
föränderlig organisation som kontinuerligt ska känna av elevernas förutsättningar och behov 
för att sedan anpassa och forma organisationen efter behoven. Detta ställer krav på 
specialpedagogens professionalitet att driva fram effektiva förändringsprocesser som 
främjar lärandet i hela skolan och som ska hjälpa alla elever att nå sina utbildningsmål 
(Skolverket, 2014b). 
 

Gymnasieskolan i Sverige är formellt en frivillig skolform men borde anses som obligatorisk 
eftersom det för alla efterföljande utbildningar och nästan alla yrken ställs krav på en 
avslutad gymnasieutbildning. Eleverna som inte klarar sina gymnasiestudier är således inte 
lika attraktiva på arbetsmarknaden som studenter med en avslutad gymnasieutbildning. 
”Arbetssökande utan fullföljd gymnasieutbildning – vilket är den lägsta utbildningsnivå som 
vanligen krävs vid rekryteringar – får därmed fortsatt mycket svårt att få ett varaktigt 
fotfäste på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2016, s. 5).  
 

Eleverna som har gått ut grundskolan kan anses som en ”produkt ” av grundskolans tid. 
Holme (2016) konstaterar att omgivningens bemötande och grundskolans 
specialpedagogiska insatser har varierat och att det har gett både positiva och negativa 
upplevelser för eleverna med till exempel läs- och skrivsvårigheter. I Holmes studie visas 
också att det är dessa erfarenheter som i sin tur formar attityder och förhållningssätt hos 
elever som strävar efter en högre utbildning, det vill säga att gå ett studieförberedande 
program inom gymnasieskolan respektive fortsätta till högre studier (Holme , 2016). Bruce, 
Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) påpekar att gymnasieskolans tid kan beskrivas ”som en 

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development   
2 Programme for International Student Assessment 
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tid när man ännu tydligare än tidigare ska rita sin egen karta”. Således spelar särskilda 
pedagogiska resurser i gymnasieskolan en viktig roll för att stödja elever att uppnå sina 
utbildningsmål. Idag ska det finnas både speciallärare och specialpedagoger som arbetar 
inom gymnasieskolan. Däremot visar det sig att det inte är en självklarhet på alla 
gymnasieskolor. (Ramberg, 2013). 
 
Gymnasieelever förväntas att ha utvecklat vissa kunskaper, färdigheter och självständigt 
tänkande när de avslutat grundskolan. Dock påpekar Bruce et al. (2016) att det finns många 
ungdomar som inte motsvarar bilden av den självständige eleven och då uppstår frågan om 
hur specialpedagogen och läraren kan förhålla sig till detta. 
 

3.1.4 Specialpedagogens roll – olika tider olika roller? 
 

Bladini (2004) beskriver specialpedagogens yrkesroll som ett mer övergripande uppdrag 
genom att betrakta specialpedagogen som en ”förändringsagent” som ska driva frågor inom 
skolutvecklingen: 
 

Förutom att arbeta med barn, skulle hon även arbeta med skolutveckling 
tillsammans med lärare och skolledning […]. Detta innebar att 
specialpedagogen skulle utveckla en ny funktion inom pedagogiska 
verksamheter där professioner med givna roller och förväntningar redan 
hade sina givna uppdrag (Bladini, 2004, s. 16). 

 
Specialpedagogutbildningen tillkom 1990 till följd av den demokratiprocess som startade 
redan på 50-talet i och med riksdagsbeslutet om en skola för alla3. Speciallärarrollen hade 
kommit att förknippas med segregerande lösningar för elever i behov av särskilt stöd och 
den dåvarande specialundervisningen ansågs rimma dåligt med en skola för alla (Ahlefeld 
Nisser, 2013). Statens intentioner med den specialpedagogiska utbildningen var därför att 
denna skulle leda till en förändrad specialpedagogisk verksamhet. Tidigare hade 
speciallärarrollen varit utpräglat elevcentrerad, men i den nya specialpedagogrollen skulle 
lärare i större omfattning göras till målgrupp, genom att specialpedagogen skulle handleda 
lärare (Hansen Malmgren, 2002).  

Mellan år 1962 och 1989 utbildades endast speciallärare, och år 2008 inrättades återigen en 
ny speciallärarutbildning (utan föregående statliga utredning) till följd av den kritik som 
riktades mot specialpedagogrollen. Kritiken handlade om att specialpedagogutbildningen i 
för stor utsträckning riktades mot handledning och skolutveckling och för lite mot att arbeta 
direkt med elever i skolsvårigheter. Skillnaden mellan yrkesgrupperna kan enligt 
Högskoleverket (2012) beskrivas som att “specialpedagoger arbetar för elever men 
speciallärare arbetar med elever” (Ahlefeld Nisser, 2013).  
 
 Specialpedagogens och speciallärarens roller har många likheter, exempelvis att båda 

arbetar för att åstadkomma stöd för elever och organisation, vilket kan innebära att 

organisera undervisningen på individnivå liksom att verka för att alla i verksamheten delar 

förhållningssätt och samverkar. Den traditionella uppdelningen, att specialläraren ska arbeta 

                                                           
3 En skola för alla är ett begrepp som infördes 1980 i samband med läroplanen, Lgr 80. Begreppet är en politisk 
vision som innebär att den obligatoriska skolan i Sverige skulle vara en skola dit alla barn och ungdomar är 
välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar (Egelund et al., 2006)  
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med enskild undervisning och specialpedagogen med övergripande perspektiv, är inte 

självklar. I praktiken arbetar dessa istället överlappande och i en välstrukturerad verksamhet 

kompletterar yrkesrollerna varandra genom ett nära samarbete. Emellertid kan uppdraget 

verka utmanande när behov och önskningar från elever, föräldrar, lärare, skolledning och 

andra aktörer ska tillgodoses (Eriksson Gustavsson, Forslund Frykedal, Samuelsson (red), 

2016). 

I den studie som Hansen Malmgren (2003) gjorde visade det sig att specialpedagogerna hade 

två uppgifter att bemästra för att åstadkomma en utveckling av den specialpedagogiska 

verksamheten. Den ena uppgiften handlade om att förändra egna tankemönster kring 

yrkesidentiteten; att sluta tänka på sin roll som ”speciallärare” och istället som den 

“handledande”, och den andra svårare uppgiften handlade om att de själva blev tvungna att 

bygga strukturer som stödde införandet och utvecklingen av den nya specialpedagogiska 

verksamheten. Svårigheten låg i att förändra krav och förväntningar från olika aktörer i 

skolorna. De menade att det var nödvändigt att anpassa sig till omgivningens förväntningar, 

baserad på tidigare traditioner, för att vinna respekt, förtroende och få tillträde, utan att för 

den skull göra avkall på den elev- och värdesyn de förvärvat genom utbildningen (Hansen 

Malmgren, 2002). 

Forskning har visat att specialpedagogens uppdrag ofta kan handla om att leda kvalificerade 
samtal gällande problematiska lärandesituationer och att i vidare sammanhang utveckla 
lärmiljöer men också att specialpedagogen många gånger arbetar som traditionella 
speciallärare. Studier gjorda i de brittiska länderna har visat att även där har Special 
Educational Needs Coordinators, SENCOs, haft svårt att förändra attityden kring 
specialpedagogik, och att erhålla legitimitet att arbeta strategiskt för inkludering (Ahlefeld 
Nisser, 2013). För att kunna leda pedagogiska diskussioner och utvecklingsarbete är det 
därför betydelsefullt att förstå att lärarkollegier är sociala system, vilket kräver att 
specialpedagogen kan utveckla relationer som bygger på förtroende för att samverkan ska 
komma till stånd. Detta kräver i sin tur legitimitet för specialpedagogen och för nya tankar 
gällande undervisning och samarbete (Eriksson Gustavsson et al, 2016). 

 
Bristande ledningsstöd och avsaknad av makt har dock gjort att specialpedagoger 
överhopats av det direkta arbetet med elever i svårigheter, vilket fått till följd att de bidragit 
till att upprätthålla ett segregerat och ojämlikt system (Ahlefeld Nisser, 2013). 
Specialpedagogisk verksamhet kan enligt studier dessutom styras från annat håll än från 
ledningen, i realiteten förefaller det som att det är lärarna som är de informella 
maktinnehavarna när det gäller elever i behov av särskilt stöd (Hansen Malmgren, 2002). 
 

I de skandinaviska länderna har emellertid en förändring mot ett mer inkluderande synssätt 
börjat skönjas. I dessa länder arbetar specialpedagogerna oftare i team och med rådgivande 
uppdrag och i allt mindre omfattning med enskilda elever. Dock visar studier från 2011 att 
antalet elever som placeras i segregerade skolmiljöer ökat. Ahlefeld Nisser (2013) ställer sig 
frågan om en möjlig förklaring till detta kan vara att det förekommer många perspektiv på 
inkludering och att specialpedagog- och speciallärarrollen möts av skilda förväntningar och 
att problematiseringen är bristfällig gällande vad dessa ska arbeta med, på vilket sätt och 
varför. För att en yrkesgrupp ska kännetecknas av professionalism krävs enligt Ahlefeld 
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Nisser (2013) att yrkesgruppen har en gemensam vetenskaplig kunskapsbas, att konsensus 
råder kring vilka uppgifter gruppen ska fullgöra och att gruppen har en gemensam 
organisation. Specialpedagoger saknar i stor utsträckning dessa professionella kännetecken, 
vilket kanske kan förklara de olika förväntningar och föreställningar som förekommer 
gällande yrkesgruppens uppdrag och roll (ibid.). 
 

3.2 Styrdokument – Specialpedagogens yrkesroll i skollagen och examensordning 
 

Specialpedagogens yrkesroll på en skola är inte tydligt definierad i skollagen (SFS 2010:800). 
Å ena sidan står det att specialpedagogisk kompetens ska ingå i elevhälsan samt att 
elevhälsan ska jobba i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte. Å andra sidan formuleras 
det inte specifikt vilken yrkeskategori som ska arbeta med just de specialpedagogiska 
uppgifterna:  

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 2010:800, kap 2, §25). 

 
Däremot framgår det av examensordningen (SFS 2007:638) tydligt vilka färdigheter och 
förmågor, vilken värderingsförmåga och vilket förhållningssätt samt vilken kunskap en 
specialpedagog efter genomgången utbildning ska uppvisa: 

Specialpedagogen ska kunna identifiera, analysera och förebygga hinder och svårigheter i 
olika lärmiljöer. Dessutom ska specialpedagogen ha förmågan att genomföra pedagogiska 
utredningar på organisations-, grupp- och individnivå. Specialpedagogen ska kunna utforma 
och genomföra åtgärdsprogram samt ha förmåga att stödja barn och elever och utveckla 
verksamhetens lärmiljöer. Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor är ytterligare en förmåga. Specialpedagogen ska även kunna arbeta med 
uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbete, vilket ska leda 
till att behoven hos alla barn och elever möts (SFS 2007:638).  
 
Angående värderingsförmåga och förhållningssätt ska specialpedagogen uppvisa 
självkännedom och empatisk förmåga. Specialpedagogen ska även kunna göra bedömningar 
inom det specialpedagogiska området med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter. Det betonas även att specialpedagogen ska ha förmåga att själv vidareutveckla sin 
kompetens samt att visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper (SFS 2007:638).  

Med avseende på kunskap och förståelse ska specialpedagogen ha insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete. Specialpedagogen ska även ha kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt inom området specialpedagogik visa 
fördjupad kunskap och förståelse (SFS 2007:638). 

3.3 Specialpedagogen och skolans komplexa praktik 
  

Detta kapitel handlar om utvalda aspekter gällande specialpedagogens uppdrag i skolans 

praktik. Här beskrivs sådant som kan påverka interaktionen mellan specialpedagogen och 
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andra yrkesgrupper i skolan. I det sista avsnittet ingår en kort beskrivning av olika 

verksamhetskulturer som kan karaktärisera skolan.  

3.3.1 Rektors funktion och ansvar inom det specialpedagogiska fältet 
 

De senaste decennierna har rektorns formella ansvarsområden vidgats, och uppdraget 

regleras genom skollagen och förordningstexter. I skollagens nuvarande formulering anges 

att: 

Rektorn […] beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 
fördela resurser inom enheten efter […] elevernas olika förutsättningar och 
behov (SFS 2010:800, kap 2, §10). 

För att målen för skolan ska uppnås har rektorn ledningsansvaret att se till att goda 

lärmiljöer och en bra arbetsmiljö skapas, vilket kräver förutsättningar för utveckling av den 

pedagogiska praktiken (Hallerström, 2006). Om detta ska lyckas måste rektorn se till att 

verksamheten ligger steget före, och då är det nödvändigt att alla tillsammans arbetar 

förebyggande på organisations- och gruppnivå. Ansvaret inbegriper att säkerställa att alla 

som arbetar inom skolan verkar för att elevers lärande och utveckling leder mot målen. 

Uppdraget är inte alltid enkelt och möter många olika krav och förväntningar från lärare, 

elever, föräldrar, samhället och inte minst staten. Krav som ibland till och med kan vara 

motstridiga. Skollagen ger dessutom inga konkreta handlingsanvisningar vilket medför att 

rektorer måste göra avvägningar och utifrån tolkningar besluta om åtgärder som kan antas 

utveckla verksamheten mot fastställda mål. Även om viljan och ambitionen är god är det inte 

alltid säkert att den eftersträvade goda lärmiljön kan uppnås (Törnsén, 2014).  

Rektorns ledarskap påverkar såväl människor som verksamhet (Hallerstöm, 2006), vari 

elevhälsan omfattas. Dock visar Törnséns (2014) studie gjord på uppdrag av Skolverket, att 

rektorers ledning av elevhälsan ibland upplevs otydlig. Orsakerna till detta kan vara att det 

saknas en tydligt formulerad gemensam utgångspunkt och gemensamma mål för skolans 

arbete. Rektorer måste därför våga vidmakthålla att syftet och målet för samtliga 

professioners arbete i skolan är att arbeta för alla elevers lärande och utveckling. För att 

uppnå organisationens övergripande mål krävs dessutom samverkan mellan professionerna. 

Finns det inte en gemensam uppfattning om skolans uppdrag kan följden bli en osäkerhet 

och kanske till och med oenighet om de olika professionernas roller i elevhälsans arbete 

(Törnsén, 2014). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har rektorn det yttersta ansvaret i alla frågor som har 

specialpedagogisk relevans. Rektorn måste till exempel besluta om genomförande av 

utredningar kring elevers behov av särskilt stöd, om åtgärdsprogram och om 

elevhälsoteamets involvering i dessa frågor. Partanen (2012) ser kritiskt på det stora 

ansvarsområde som rektorer har. Han konstaterar att en skolledare å ena sidan ansvarar för 

”att” beslut tas, men å andra sidan måste detta inte innebära att rektorn ensam behöver 

bära ansvaret för ”hur” något genomförs.  Han lägger även till att: ”Ju oklarare gräns mellan 

ansvaret för ´att´ och ansvaret för ´hur´ desto större är risken att allt ansvar placeras på 

rektor” (Partanen, 2012, s. 68). 



16 
 

Eftersom rektorn har den största befogenheten inom de ovan beskrivna områdena ska 

denne alltså besluta att exempelvis en kartläggning genomförs. Ändå är det oftast 

specialpedagogen men även lärare som gör kartläggningen. Specialpedagogens och lärarens 

uppdrag bygger i detta fall inte på lagstadgat mandat utan på behörighet och kompetens. 

Givetvis har rektorn en grundkompetens och en behörighet och kan bidra med idéer om hur 

kartläggningen genomförs, (men främst utgår man från behörighet). Partanen (2012) menar 

att behörighet handlar om lärarens respektive specialpedagogens relevanta kompetens att 

utforma en pedagogisk kartläggning, det vill säga ”lärarens behörighet … bottnar i 

pedagogiken, och elevhälsopersonalens behörighet bottnar i den tvärprofessionella bredden 

från de olika professionsområdena som ingår i elevhälsan” (Partanen, 2012, s. 69). 

Skolan beskrivs av Scherp & Scherp (2007) som en lärande organisation. Denna lärande 
organisation förutsätter att skolledare och pedagoger gemensamt organiserar resurser och 
kompetenser på bästa sätt för att hantera sina uppdrag. Det handlar om att lära av de 
erfarenheter man gör och att vidareutveckla verksamheten (ibid.), och i detta är en 
utveckling av kompetenser betydelsefullt. Kafele (2015) påtalar att rektorn i sin 
ledningsfunktion bär främsta ansvaret för personalens kompetensutveckling. I samband med 
det är kommunikationen en viktig hörnsten. Ärlestig (2008) betonar att kvalitén på 
kommunikationen mellan rektorer och pedagoger påverkar skolans framgång och resultat 
och hon har utvecklat en modell kring kommunikation som består av tre delar; information, 
affirmation/feedback och interpretation. Ärlestig konstaterar att det i en skola med en 
meningsfull kommunikation finns samtal som innehåller alla tre delar men att detta ofta 
underskattas. I de flesta skolor läggs mest tid på information och det finns för lite utrymme 
för samtal som tolkar eller bekräftar de involverade pedagogernas arbete (Ärlestig, 2008). 
 
I en skola med otydlig kommunikation och otydliga regler och rutiner kan det uppstå 

problem om skolledaren gör sin egen analys och inte i tillräckligt stor utsträckning involverar 

pedagoger samt elevhälsopersonal (Partanen, 2012). Det händer om organisationen är 

under stress och visar sig bland annat genom att situationer upplevs som akuta eller genom 

en avsaknad av exempelvis en effektiv elevhälsoverksamhet. Följaktligen kan rektorn då 

uppleva att elevhälsopersonalen inte är tillräckligt involverad. Samtidigt kan 

elevhälsopersonalen känna att de inte får vara delaktiga, utan att de bara får en färdig analys 

med beslut om åtgärder. Partanen (2012) använder i detta sammanhang begreppet 

”spänningsfält” och avser med det, kampen om vem som får bestämma hur man ska arbeta i 

ett elevhälsoärende. I sådana fall finns en stor risk att elevhälsans tvärprofessionella 

funktion inte tillämpas, att en grundlig kartläggnings- och analysfas utelämnas samt att 

denna situation kan eskalera. Slutligen står bara det organisatoriska spänningsfältet i fokus 

fastän det borde vara elevernas behov. Dock betonar Partanen oumbärligheten av rektorns 

mandat: ”Rektor är nämligen den som utifrån skollagen beslutar om vilka åtgärder, och vilka 

”hur” som skall verkställas” (Partanen, 2012, s. 71).  

3.3.2 Gymnasielärarrollens utmaningar i skolkontexten skapar ett behov av stöd 
 

I delbetänkandet av 2015 års skolkommission, Samling för skolan – Nationella målsättningar 

och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet, presenteras kommissionens förslag för 

att skapa bättre förutsättningar för elevers lärande. Att stärka lärarnas undervisning och 
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rektorernas pedagogiska ledarskap, framförs som viktiga fundament för att nå detta syfte 

(SOU 2016:38). Även Lärarnas Riksförbund (2016) påtalar att kärnan i lärarnas professionella 

uppdrag är undervisningen, vilken måste få stå i centrum för skolans verksamhet. För att 

goda studieresultat ska erhållas menar skolkommissionen att lärare och rektorer har en 

avgörande betydelse, och dessutom krävs att andra viktiga personalkategorier och 

stödfunktioner finns tillgängliga för att underlätta och möjliggöra för lärarna att utöva ett 

gott pedagogiskt arbete. Utvecklingsinsatser är nödvändiga på såväl system-, skol- som 

klassrumsnivå för att skolutvecklingsarbetet ska bli effektivt och framgångsrikt (SOU 

2016:38). Dock visar siffror publicerade på SVT Nyheters hemsida (2015), som 

Lärarförbundet sammanställt utifrån Försäkringskassans statistik, att allt fler lärare blir 

sjukskrivna på grund av depressioner och utbrändhet, det vill säga stressrelaterade 

sjukdomar. Bland landets gymnasielärare sjukskrevs år 2014, 30 av tusen lärare till följd av 

stressrelaterade sjukdomar, vilket kan jämföras med 26 av tusen för arbetsmarknaden i 

stort. Under en femårsperiod har sjukskrivningarna bland gymnasielärare ökat med 87 

procent, för hela arbetsmarknaden är motsvarande siffra 66 procent. Enligt Lärarförbundet 

uppger lärarna att de känner sig otillräckliga, att de inte ges möjlighet att få göra ett riktigt 

bra arbete till följd av att nödvändiga förutsättningar saknas (SVT Nyheter, 2015). 

Elevers självuppfattning och vem de ges möjlighet att bli under gymnasieåren påverkas av 

hur lärare ser på och förhåller sig till varje elev (Bruce et al., 2016), vilket säger något om den 

betydelsefulla roll lärare har. Gymnasielärare ställs emellertid inför en mängd utmaningar 

som påverkar deras förutsättningar. Utmaningarna handlar om högt arbetstempo, ett stort 

flertal klasser med många elever i varje klass att undervisa varje vecka, förväntningar på att 

utvärdera och utveckla sin undervisning samt ett krav på att både stötta och utmana 

mångfalden av elever med olika behov i sitt lärande (ibid.). En omöjlig ekvation att få ihop 

kan tyckas. Speciellt om läraren saknar kunskap om vilket stöd olika elever behöver. Som 

lärare är det viktigt att förstå att ”svårigheter kan vara ett resultat av såväl faktorer i 

lärmiljön, undervisning och arbetssätt som i den pedagogiska relationen mellan lärare och 

elev” (Bruce et al., 2016, s. 107). I och med att gymnasieskolan formellt är en frivillig 

skolform finns emellertid en risk att ansvaret för att klara studierna i alltför stor utsträckning 

läggs på eleven, eller på någon annan, till exempel specialpedagogen. En önskan kan finnas 

om att specialpedagogen ska komma med färdiga lösningar och säga hur läraren ska agera 

för att få undervisningen att fungera, men dessvärre finns inga färdiga lösningar. 

Undervisningen kan däremot utvecklas genom samtal om det som utmanar och genom att 

sätta ord på de svårigheter som förekommer (Bruce et al., 2016). I en undersökning gjord av 

Lärarförbundet svarade 50 procent av de tillfrågade gymnasielärarna att antalet 

specialpedagoger eller speciallärare sällan eller aldrig är anpassat efter det behov som 

föreligger, och en ännu större andel (62 procent) efterfrågar mer tid till extra anpassningar 

för att förbättra sitt arbete kring särskilt stöd i den egna undervisningen (Danielsson, 2015). 
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3.3.3 Specialpedagogens yrkesroll i det multiprofessionella elevhälsoteamet 
 

Skollagen fastställer att elevhälsans huvudsakliga uppdrag handlar om att arbeta 
förebyggande och främjande, och att elevers utveckling mot skolans mål ska stödjas. Kraven 
på elevhälsans multiprofessionella sammansättning (multiprofessionalitet) är tydliggjord i 
skollagen vad gäller skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Däremot sägs inte 
tydligt att yrkesutbildade specialpedagoger ska ingå, endast att det i elevhälsan ska finnas 
någon med kompetens att säkerställa att elevers behov av specialpedagogiska insatser 
tillgodoses (SFS 2010:800). 

Skolans verksamhet och följaktligen även dess elevhälsoarbete ska bedrivas med 
utgångspunkt i trygghet, hälsa och lärande för elever (Myndigheten för skolutveckling, 
2003b). Törnsén (2014) fann i sin studie att elevhälsan arbetade engagerat för att eleverna 
skulle må bra och trivas i skolan. Emellertid utgick elevhälsoarbetet vanligtvis från ett 
ohälsoperspektiv hos eleven, vilket medförde ett fokus på individnivån. Elever kan givetvis 
ha en mängd olika hälsoproblem som skolan måste förhålla sig till och möta, men problem 
tenderade i allt för stor utsträckning att individualiseras och förläggas hos eleven, vilket även 
Hjörne och Säljö (2013) konstaterat. Skolan som organisation utmanades i allt för liten 
omfattning och istället utgick elevhälsans samtal från att felet låg hos individen (Törnsén, 
2014). 

I och med att skolans styrdokument har förnyats är kompetensutveckling om uppdraget för 
olika aktörer inom skolan av stor betydelse för att det övergripande målet; elevers lärande, 
ska kunna nås. Såväl rektorers som lärares och även elevhälsans nya uppdrag kan behöva 
tydliggöras. Rektorn måste vara väl insatt i vad elevhälsan har för uppdrag och vice versa. 
Dessutom bör lärande-, kunskaps och elevsyn diskuteras och analyseras i och med de 
reformer som skett. Av stor vikt är även att de olika skolaktörernas egen rolluppfattning och 
professionsperspektiv är medvetandegjord, vilket emellertid kan vara en utmaning (Törnsén, 
2014). Hjörne& Säljö (2014) såg i en studie vilken betydelse ett väl fungerade samspel mellan 
olika aktörer i ett multiprofessionellt elevhälsoteam har, men också att det inte är lätt att 
nyttja det tvärvetenskapliga synsättet effektivt.  

In spite of the presence of a range of experts with a long work experience, 
no further analyses or solutions are discussed. Rather, the initial suggestion 
presented by the EP4 is confirmed at all stages (Hjörne & Säljö, 2014, s. 11). 

 

Hjörnes och Säljös (2014) studie visade att den rådande konsensus som fanns mellan 
medlemmarna i elevhälsoteamet inte alltid var utvecklande för arbetet, utan att gamla 
strukturer och mönster vidmakthölls genom alltför likartade tankesätt.  

Partanen (2012) framhåller lärarnas ansvar för själva lärandeuppdraget i vardagen. Även om 
elevhälsan inte äger ansvaret för lärandeuppdraget så är elevhälsouppdraget formulerat så 
att elevhälsoarbete integreras i lärandeuppdraget eftersom det rör just frågorna om 
lärmiljöer, samspel och relationer. Elevhälsouppdraget ägs gemensamt av båda parterna, det 
vill säga av elevhälsoteamet och lärarna. Denna överlappning kan skapa en otydlighet kring 
roller och ansvar som leder till spänningar och konflikter. Partanen säger att:  

                                                           
4 EP=educational psykologist=skolpsykolog 
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Jag har mött skolor och elevhälsoverksamheter där det uppstår just 
spänningsfält bland de vuxna på grund av att man saknar en gemensam 
förståelse för uppdraget. Uppdragsförståelsen påverkar våra förväntningar: 
vad man kan förvänta sig av elevhälsans personal i ett elevhälsoarbete, vad 
man kan förvänta sig av lärarna och inte minst av rektor (Partanen, 2012, s. 
48) . 

 

Enligt Partanen (2012) skapar många gymnasieskolors stora programorganisationer 
ytterligare problem då det oftast finns flera rektorer men endast ett elevhälsoteam. Om det 
saknas en speciell samordnare som kan leda detta arbete ur ett helhetsperspektiv blir 
elevhälsoarbetet inte framgångsrikt och elevhälsoteamets tvärprofessionella analyser 
uteblir. Elevhälsoteams arbetsformer bör ändras från individuella analyser till 
tvärprofessionella gemensamma analyser (Partanen, 2012). Fördelen med det 
tvärprofessionella perspektivet är att de olika professionerna gemensamt arbetar mot 
målen; man tänker tillsammans, kartlägger och analyserar och delar med sig av varandras 
erfarenheter (Partanen, 2012; Hjörne & Säljö, 2014). ”Tvärprofessionellt perspektiv innebär 
därmed också att man som team och professioner behöver göra upp med frågor som rör 
roller och revir” (Partanen, 2012, s. 89). Arbetsprocessen kring elevhälsoteamet visar således 
en komplexitet. Genom det uppstår olika värderingar och förväntningar på 
specialpedagogens yrkesroll från de andra aktörerna som ingår i elevhälsoteamet (och 
tvärtom). 
 

3.3.4 Gymnasieskolan – ett organiskt system med olika verksamhetskulturer  
 

Granström (2003) beskriver skolan som ett organiskt system där individer, uppgifter och 
funktioner är ”ömsesidig kopplade till varandra” (Granström, 2003, s. 187). Skolan kan alltså 
ses som ett system där individer eller grupper åtar sig olika roller. Dessa roller tilldelas för att 
få verksamheten att fungera. För den som har tagit respektive blivit anförtrodd en roll, är 
det viktigare att en arbetsuppgift utförs och mindre fokus läggs på hur arbetet utförs. Enligt 
Granström (2003) är systemiska roller ändamålsenliga i mål- och uppgiftsstyrda 
organisationer, som exempelvis skolans organisation. Detta rolltagande innebär också att 
alla är beroende av varandra och att handlingar och åtgärder vidtagna av en person får 
direkta konsekvenser för de övriga i organisationen. Rolltagande enligt systemisk modell 
innebär och förutsätter således samarbete. 
 

Skolan som verksamhet och dess tillhörande kultur fyller en viss funktion och följer en 

speciell logik, precis som andra verksamheter gör. Jacobsson och Lundgren (2013) hänvisar 

till en modell gjord av Lundgren och Persson (2003) som försöker förklara hur detta kan 

utvecklas. Modellen visar de skillnader som kan finnas mellan så kallade reaktiva respektive 

proaktiva verksamhetskulturer. Den proaktiva verksamhetskulturen kännetecknas av en 

gemensam syn på samhällsuppdraget vilket vägleder arbetet, att kommunikationen i 

verksamheten präglas av en positiv inställning till förebyggande arbete som sker genom 

samverkan, att den samlade kunskapsbasen i verksamheten leder till relevanta 

problemlösningsstrategier samt att strategier utvecklats för utvärdering och feedback av 

verksamhetens fortsatta uppdrag. Den reaktiva verksamhetskulturen å andra sidan är styrd 

av fastlagda regler, verksamheten lever med ständig resursbrist och utmärks av en 

uppfattning om att det saknas ekonomiska resurser för att fullgöra uppdraget. Även tid är en 
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bristvara i denna verksamhetskultur och arbetet präglas av akuta insatser med syfte att 

åtgärda. Verksamheten tvingas prioritera hårt bland arbetsuppgifterna för att få någon form 

av arbetsro, och motiv saknas i verksamheten för att göra uppföljningar och utvärderingar. 

Kunskapsutvecklingen stannar på individnivå till följd av att samverkan uppfattas som 

tidsödande och meningslös. Emellertid förekommer sällan renodlade proaktiva respektive 

reaktiva verksamhetskulturer, utan verksamheter har vanligen inslag av båda (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). 

3.4 Utvalda aspekter på specialpedagogens yrkesroll  
 

Specialpedagogen har enligt den specialpedagogiska examensordningen en mängd uppdrag 

eller ansvarsområden. I detta kapitel valdes några områden ut som är av betydelse för denna 

studie. 

3.4.1 Specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner  
 

Enligt examensordningen ska specialpedagoger ha en utökad professionalitet som 
kvalificerade samtalspartner och handledare i pedagogiska frågor för pedagogerna på 
skolan, föräldrarna och andra berörda aktörer (SFS 2007:638). Begreppet handledning är inte 
entydig (Tranquist, 2008) och en definition är därför komplicerad med anledning av att det 
kan ”röra allt från stöd och bekräftelse, rådgivning, disciplinering, utmaning, förebildlighet 
och kunskapsförmedling till att förlösa den handleddes egen inneboende kunskap” (Bladini, 
2004, s. 2).  
 
Bladini (2004) belyser specialpedagogens roll som handledare och säger att en handledare 
kan styra ett samtal genom att delge den andre sin expertkunskap men denne kan också 
välja att styra samtalet genom att stimulera den handleddes tänkande genom att ställa 
perspektivutvidgande frågor. Enligt Langelotz (2014) tillämpas i skolan främst handledning 
med fokus på att utveckla den handleddes yrkesskicklighet, vilket gör handledaren till en 
slags ´guru´ eller auktoritet. Langelotz menar i en intervju (Cervin, 2014) att det finns en 
fördel, om en specialpedagog kan pendla mellan expertrollen och rollen som ”kritisk kollega” 
som har ett analytiskt förhållningssätt och samtidigt nyfikenhet för hur den andra personen 
agerar. Sahlin (2010) analyserade därtill hur specialpedagogen ser på sig själv i 
handledningssituationer och konstaterade att de flesta inte ville framstå som experter. Hon 
förklarar fenomenet ur en feministfilosofisk synvinkel. Oftast är det kvinnor som arbetar som 
specialpedagoger och de är bärare av genusladdade värderingar om vilken typ av kunskap 
som är viktigast; den praktiknära erfarenhetsbaserade eller den skolade teoretiska. Eftersom 
normen i samhället prioriterar mannen och det vetenskapliga, kan det föra med sig att den 
egna specialpedagogiska förtrogenheten och den erfarenhetsbaserade kunskapen kommer i 
skymundan (ibid.). Detta visar hur komplex och svår en handledningsprocess kan vara.  
 
Hansen Malmgren (2002) visar i sin studie hur motstridig synen på specialpedagogens 
handledningsroll kan vara. Specialpedagogerna som ingick i Hansen Malmgrens studie 
reflekterade över det motstånd mot handledning de upplevde på skolorna. Motståndet 
menade de kunde härröra från bristande ledningsstöd, att lärare kände oro och att det fanns 
förväntningar på specialpedagogerna att de skulle arbeta på samma sätt som speciallärarna 
tidigare gjort. Tack vare ett reflexivt förhållningssätt kunde de emellertid skapa strategier 
som gav dem möjlighet att arbeta ur ett specialpedagogiskt perspektiv, vilket i sin tur fick 



21 
 

skolorna att börja omvärdera gamla rutiner och se vinsterna med exempelvis handledning 
som ett sätt att utveckla den pedagogiska verksamheten. För att uppnå detta arbetade 
specialpedagogerna parallellt med traditionella ”specialläraruppgifter”; direktkontakt med 
eleverna, såväl som med handledning. Genom att balansera krav från omgivningen med 
egna krav på hur den specialpedagogiska verksamheten borde fungera, åstadkom de 
successivt en utveckling och uppbyggnad av den specialpedagogiska verksamheten (Hansen 
Malmgren, 2002).  

 

3.4.2 Förändringsbehov kräver utvecklingsarbete – ett uppdrag för specialpedagogen 
 

Skolans målstyrning som formuleras på nationell nivå och genomförs på kommunal nivå, 

kännetecknas ofta av otydligt formulerade uppdrag, kompromisser och pragmatiska 

lösningar. Förvaltningschefen ska uttolka nationella beslut och rektorer ska ansvara för 

implementeringen. Rektorer måste då balansera behov och resurser, vilket inte sällan 

medför att ekonomiska aspekter konkurrerar ut mer verksamhetsrelevanta lösningar 

(Persson & Persson, 2012). Särskilt när det gäller frågor med specialpedagogisk relevans, 

som utveckling av lärmiljöer, är risken stor att det inte finns tillräckliga förutsättningar för 

lärare att fullgöra skyldigheten att anpassa undervisningen. Enligt undersökningar leder 

detta till att många lärare upplever en frustration då de inte klarar att tillgodose alla elevers 

specifika behov (SOU2016:77 ). Förutsättningarna förbättras inte heller när elevhälsans 

samlade kompetens dessutom sällan används som resurs för att anpassa eller utveckla 

undervisningen (ibid.).  

Det krävs ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete i skolan och Myndigheten för 

skolutveckling (2003) menar att skolan därför måste utveckla en självförnyande förmåga. I 

alla utvecklingsarbeten är dialogen om det som behöver utvecklas ett centralt redskap. 

Dialogen sker genom professionella samtal och innefattar frågande och stödjande delar såväl 

som mer utmanade för att få igång en reflektion (ibid.).  

Ahrenfelt (2001) menar att vid verksamhetsutveckling kan någon form av intern 

projektgrupp med fördel driva förändringsarbetet, och fungera som ´lärare´ för sina kollegor. 

För att sådana grupper ska fungera bra är det nödvändigt att gruppen har rätt ledning. Vilken 

typ av ledarskap som krävs vid utvecklingsarbeten är avhängigt den rådande skolkulturen, 

och en aspekt av vikt är att ledaren är uthållig och håller fast vid sin övertygelse även om det 

uppstår motstånd och turbulens i verksamheten. Emellertid är rektorers arbetstid hårt 

pressad och prioriteringar måste göras. Inte sällan kan då pedagogiska utvecklingsfrågor få 

träda tillbaka när annat pockar på uppmärksamheten. Dessutom kan det vara svårt för en 

rektor att utveckla och utmana i pedagogiska frågor, om denne saknar erfarenhet och inte 

har samma utbildningsbakgrund som de lärare som ska ledas. I sådana fall kan detta 

kompenseras genom att rektorn får stöd från någon medarbetare med samma 

utbildningsbakgrund som lärarna (Hallerström, 2006), exempelvis en specialpedagog.  
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3.5 Teoretisk referensram – De specialpedagogiska perspektiven 
 

Inom specialpedagogisk forskning skiljs det mellan två kontrasterande perspektiv: det 
kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet (Aspelin (Red), 2013). Enligt 
Aspelin (2013) har användningen av de här begreppen varit betydelsefull för 
specialpedagogikens självförståelse. Dessa perspektiv på specialpedagogik har konstruerats 
där betraktelsesätt på olikheter, svårigheter, behov och specialpedagogiska lösningar har 
varierat (Palla, 2013). Perspektiven är även viktiga när det gäller att hitta förklaringsmodeller 
till behovet av specialpedagogiska insatser. Olika perspektiv ger olika synvinklar att 
observera specialpedagogisk verksamhet ur, samt hur den kan förstås och organiseras. 
Nilholm (2007) urskiljer två övergripande perspektiv: det kompensatoriska perspektivet som 
motsvarar det kategoriska perspektivet och det kritiska perspektivet som motsvarar det 
relationella perspektivet. Dessutom nämner han dilemmaperspektivet och hybridiseringar 
(Nilholm, 2007). På sin blogg beskriver Nilholm (2016, 22 november) systemperspektivet 
som en form av kompromiss mellan de kompensatoriska och kritiska perspektiven, det vill 
säga en hybridisering. Samtliga perspektiv beskrivas mer utförligt nedan. 
 

3.5.1 Det kompensatoriska perspektivet 
 

Det kompensatoriska perspektivet utgår från vissa förmågor eller egenskaper hos individen 
som i någon mening är problematiska, till exempel om en elev har problem med läs- och 
skrivinlärningen. Ur detta perspektiv söks det brister hos eleven som individ och den 
bakomliggande idén är: ”att kompensera individer för deras problem”. Således identifierar 
man olika typer av problemgrupper och söker sedan efter problemkompenserade metoder 
(Nilholm, 2007, s. 25). Denna forskning har sina rötter i den medicinska/psykologiska 
traditionen där svårigheterna befästs av diagnoser och ses som avvikelser hos individer.  
Åtgärder inom detta perspektiv riktas således mot en viss individ i form av särskilda metoder 
och/eller särskild behandling.  

Enligt Nilhom (2007) framträder det kompensatoriska perspektivet fortfarande starkt i den 
specialpedagogiska vardagen. Kännetecknande för detta perspektiv är att hitta de rätta 
undervisningsmetoderna för diagnostiserade grupper. Därutöver grundar sig 
specialpedagogisk professionalitet på expertkunskapen om det som anses ”avvikande» 
respektive ”inte vara normalt”. För pedagogerna i verksamheten innebär detta att de ska 
vara insatta i den vetenskapliga forskningen om det ”avvikande” för att sedan omsätta 
denna kunskap i sin egen verksamhets mestadels i segregerande undervisningsformer 
(Nilholm, 2007). 
 

3.5.2 Det kritiska eller relationella perspektivet 
 

Det kritiska eller relationella perspektivet utvecklades som en reaktion mot det 
kompensatoriska perspektivet där skolmisslyckanden tillskrivs eleven. Inom det kritiska 
perspektivet menar man att orsaken till skolsvårigheter eller skolmisslyckanden ligger 
utanför eleven. Problemet bör alltså inte relateras till eleven utan elevers olikheter bör 
snarare ses som resurser för skolans arbete. Tankesättet inom detta perspektiv 
kännetecknas således av en syn på elevers olikheter som grund för det pedagogiska arbetet. 
Vidare ses barnet varande i svårigheter, i motsats till barnet med svårigheter. 
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Nilholm (2007) nämner därtill tre viktiga bakgrundsfaktorer som är avgörande för 
framväxten av det kritiska perspektivet. 
1. Vetenskapskritik: Det traditionella vetenskapliga synsättet i samband med 

diagnosticeringens centrala roll ifrågasätts, samtidigt finns det en ökad pluralism i 
forskningen, till exempel får samhällsvetenskapen mer inflytande i pedagogisk 
forskning. 

2. Identitetspolitik: Svårigheter förläggs till faktorer utanför eleven och kategorisering 
som diagnosticering ses som stigmatiserande. 

3. Föreställningar om En skola för alla  
 
Följaktligen innebär detta perspektiv ett förhållningssätt där specialpedagogik förstås som 
något som samspelar med övrig pedagogisk verksamhet och att ”specialpedagogiken 
uppstår till följd av olika sociala processer, såsom sociokulturellt förtryck, professionellas 
intressen och skolans misslyckande” (Nilholm, 2007, s. 59). Nilholm (2007) menar att 
kunskapen är beroende av sociokulturella omständigheter. 
 
Inom detta perspektiv blir det som sker i samspelet och förhållandet mellan olika aktörer 
centralt och barnets förutsättningar betraktas som relationellt (Emanuelsson, Persson, & 
Rosenkvist, 2001). För pedagogerna inom den specialpedagogiska verksamheten betyder det 
att särlösningar ska undvikas samtidigt som det ligger ett tydligt fokus på alla elevers 
delaktighet oavsett förutsättningar.   
 

3.5.3 Hybridisering - systemperspektivet 
 

Nilholm (2007) resonerar om en form av blandning mellan traditionella och kritiska 
perspektiv och kallar det hybridiseringar. Hybridiseringar kännetecknas av ett synsätt som är 
en form av kompromiss mellan det traditionella och det kritiska perspektivet. (ibid.). Nilholm 
(2016, 22 november) beskriver på sin blogg systemperspektivet som en sådan kompromiss. 
Utifrån ett systemperspektiv tas olika nivåer; individ-, grupp- och skolnivå, i beaktande vid 
skolproblematik och åtgärder. Därmed inte sagt att alla nivåer alltid uppmärksammas i lika 
omfattning. Ibland ligger tonvikten på diagnoser och dess konsekvenser, det vill säga 
närmare det kompensatoriska perspektivet. Ibland är det faktorer i miljön som kan påverka 
elevens lärande som observeras, och då ligger tyngdpunkten närmare ett kritiskt perspektiv. 
Nilholm menar att det idag blivit vanligare att skolproblematik förstås utifrån ett 
systemperspektiv (ibid.).  
 

3.5.4 Dilemmaperspektiv 
 

Inom dilemmaperspektivet diskuteras att det finns problem som inte går att lösa till fullo. 
Här utgås det ifrån att ett utbildningssystem har vissa primära dilemman. Utifrån Clarks, 
Dysons och Milwards bok ”Theorising special education” från 1998, beskriver Nilholm det på 
följande sätt: 
 

Ett centralt dilemma i ett utbildningssystem är att alla elever i någon 
mening ska ges liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som 
utbildningssystemet ska anpassa sig till att elever är olika […]. Således blir 
det en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till elevers 
olikheter (Nilholm, 2007, s. 62). 
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Således finns det inga enkla lösningar när elevers olikheter ska hanteras och det kan rentav 
vara ogenomförbart att anpassa undervisningen för alla elever eftersom de har olika behov 
(Nilholm, 2016, 28 mars). Dilemmaperspektivet ligger enligt Nilholm (2016, 22 november) 
närmare ett kritiskt perspektiv än ett kompensatoriskt, och liknar systemperspektivet, men i 
ett dilemmaperspektiv uppmärksammas även demokratiska och etiska frågor (ibid.). 
 
En viktig skillnad mellan dilemmaperspektivet och de övriga perspektiven är att 
forskningsintresset inom detta perspektiv främst gäller vilket betraktelsesätt som appliceras 
på elevers problem (Nilholm, 2016, 28 mars). Nilholm (2007) ser detta perspektiv jämfört 
med de ovan beskrivna perspektiven som kvalitativt annorlunda. I motsatsen till det kritiska 
och kompensatoriska perspektivet där stor makt läggs hos forskarna och det professionella, 
är ett dilemmaperspektiv mer opartiskt gällande frågan om vems perspektiv som ska vara 
avgörande för specialpedagogiska insatser, det vill säga hur olika aktörer identifierar 
problemet.  
 
Nilholm diskuterar dilemmaperspektivet ur ett sociokulturellt betraktelsesätt, där man är 
intresserad av hur dilemman uppstår och vilka omständigheter som har bidragit till det.  
Dock framför han också några kritiska aspekter. Å ena sidan betraktar Nilholm det positivt, 
exempelvis öppenheten för komplexitet och dilemman, medan å andra sidan just de här 
faktorerna kan bidra till att dilemmaperspektivet uppfattas som vagt och relativistiskt (ibid). 
 

3.5.5 Teoretisk referensram för studiens analys  
 

De ovan beskrivna specialpedagogiska perspektiven kommer att användas vid analysen av 

resultatet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Krav och förväntningar, önskemål samt 

examensordningen (SFS 2007:638) kommer att ställas mot typiska aspekter som 

kännetecknar det kompensatoriska, det relationella respektive dilemmaperspektivet. Även 

om hybridperspektivet såväl som systemperspektivet är blandningar mellan det traditionella 

och det kritiska perspektivet (Nilholm, 2016, 22 november), kommer dessa perspektiv att 

beaktas i analysen.  

4. Metod  
 

I detta kapitel presenteras den metod som använts. Här har avsikten varit att så detaljerat 
som möjligt beskriva studiens tillvägagångssätt för att möjliggöra en replikation och en 
kontroll av resultaten, samt att göra det möjligt att evaluera hur väl tillvägagångssättet 
överensstämmer med syfte, forskningsfrågor, tolkningar som gjorts samt de slutsatser som 
sedan dragits (Backman, 2016). För att tydliggöra innehållet och genomförandet är kapitlet 
strukturerat enligt följande: 

Inledningsvis beskrivs forskningsansatsen som studien har inspirerats av, hermeneutiken, 
och tolkningsprocessen som ligger till grund för resultatet. Sedan ges en beskrivning av det 
valda datainsamlingsinstrumentet; semistrukturerade intervjuer, samt information om 
intervjuernas genomförande. Urvalsförfarandet med en presentation av informanterna följer 
därefter. Sedan redovisas hur det insamlade materialet har bearbetats, tolkats och 
analyserats. Slutligen beskrivs studiens generaliserbarhet, tillförlitlighet och äkthet samt de 
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etiska aspekter som legat till grund för studien. 
  

4.1 Hermeneutisk inspiration 
 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie och forskningsansatsen har inspirerats av 
hermeneutiken. ”Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare 
ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data” (Bryman, 2011, s. 340).  
Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse och i denna studie har just tolkningen av 
informanternas uttryckta uppfattningar och åsikter i samband med examensordningen varit 
det centrala. Då syftet med studien har varit att undersöka olika yrkesgruppers krav och 
önskemål på specialpedagogen, har den hermeneutiska ansatsen haft en betydelsefull roll i 
arbetet då data från intervjuer har tolkats och förståtts i sitt meningssammanhang. Öberg 
(2015) säger: ”Hermeneutiskt kan detta ses som att `återleva` livet, och mänskligt liv ses som 
en process av narrativ tolkning. Man lever med sin berättelse, och relationen mellan livet 
och berättelsen kan beskrivas som en hermeneutisk cirkel: berättelsen bygger på en 
förförståelse – och leder till en ny förståelse ” (Öberg, 2015, s. 57). Förförståelsen är i den 
hermeneutiska forskningsprocessen ett viktigt element och används som ett stöd vid 
tolkning av data för att skapa nya synvinklar eller som Öberg kallade det ”ny förförståelse”.  
 
Även Andersson (2014) betonar hermeneutikens ständigt utvidgade förståelse av 
enskildheter som ”innebär att det sker en ständig dynamisk eller dialektisk rörelse mellan 
förståelsen av de enskilda delarna och förståelsen av helheten” (Andersson, 2014, s. 91). 
Således står informanternas utsagor i denna studie för Anderssons begrepp för enskildheter. 
Utifrån de enskilda utsagorna utvidgades förståelsen för helheten och denna nyvunna 
förståelse om helheten kastade i sin tur nytt ljus över de enskilda delarna och tvärtom. 
Viktigt att betänka är emellertid att tolkningen utifrån det nya enligt hermeneutiken, inte 
kan ses som en slutgiltig sann tolkning utan endast har till syfte att skapa mening eller 
förståelse utifrån studiens syfte (Andersson, 2014). Anderson (2014) citerar i detta 
sammanhang den amerikanske sociologen Robert K. Mertons som avgränsade den 
hermeneutiska forskningen från positivismen med följande ord:   
 

Positivisten säger: ”Jag vet inte om det jag påstår är viktigt, men det är i 
alla fall sant.” Medan hermeneutikern säger: ”Jag vet inte om det jag 
påstår är sant, men det är i alla fall viktigt.”  (Andersson, 2014, s. 92). 

 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 

I relation till syftet och med utgångspunkt från den hermeneutiska meningstolkningen valdes 
den kvalitativa forskningsintervjun som metod och studien genomfördes som en 
”halvstrukturerad livsvärldsintervju” (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuer antogs vara den 
bäst passande metoden i och med att forskningsintresset varit riktat mot de intervjuades 
ståndpunkter och åsikter, samt att en förväntan om fylliga och detaljerade svar förelåg 
(Bryman, 2011). Detta hade inte varit möjligt med en enkätstudie med kvantitativ ansats. En 
etnografisk ansats med deltagande observationer tillämpades inte heller eftersom studiens 
syfte var att beskriva, förstå, analysera och tolka något utifrån någon annans uttalade 
erfarenheter (ibid.). I det konkreta fallet var intervjuare (forskare) och intervjuad vardera 
singularis.  
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Eftersom det råder ett stort geografiskt avstånd mellan de två studerade gymnasieskolorna 

var det nödvändigt att varje intervjustudie genomfördes självständigt på respektive skola. 

För att ”säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet” (Bryman, 2011, s. 

416) var det fördelaktig att använda sig av den semistrukturerade intervjumetoden samtidigt 

som det var av stor betydelse att alla inspelade intervjuer transkriberandes ordagrant.  

 

4.3 Intervjuguide 
 

En intervjuguide (se bilaga 2, 3) har använts, innehållande frågor om specifika teman 
relaterade till forskningsfrågorna. Själva intervjuprocessen var av flexibel karaktär, vilket 
innebar att frågor som inte ingick i intervjuguiden också ställdes; ” intervjuaren anknyter till 
något som intervjupersonen sagt” (Bryman, 2011, s. 415). Dessa följdfrågor baserades på 
informanternas svar som i sin tur ledde till mer utförliga svar (ibid.). 

Utgångspunkten i planeringen av intervjuguiden var följande tre områden; krav och 
förväntningar på specialpedagogen, önskemål på specialpedagogen samt examensordningen 
för specialpedagogexamen. Varje område hade ett antal frågor som följdes upp med öppna 
följdfrågor, sonderingsfrågor eller preciserande frågor. Därtill anpassades intervjuguiden till 
de olika yrkesgrupperna och därför finns det en viss skillnad mellan intervjuguiden för 
rektorer (se bilaga 2) respektive de övriga yrkesgrupperna (se bilaga 3). Syftet med detta var 
att precisera informanternas perspektiv för att sedan avgöra vilka dimensioner som kunde 
bli betydelsefulla för resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

4.4 Pilotintervjun 
 

Innan den egentliga datainsamlingen påbörjades genomfördes pilotstudier på respektive 

skola. I pilotintervjuerna deltog en lärare från vardera skola. Däremot testades inte 

intervjuguiden på någon rektor eller på någon från elevhälsoteamets personal. Utifrån de två 

pilotintervjuerna och studiens syfte uppdaterades och omformulerades intervjuguiden 

ytterligare. 

Pilotintervjuerna hade till avsikt att utesluta och åtgärda eventuella problem; svagheter i 

upplägget och genomförandet synliggjordes, diskuterades och förbättrades efter 

pilotstudiens genomförande. Exempelvis ledde pilotintervjuerna till att texten på vissa 

samtalskort delades upp (för förklaring av samtalskort se avsnitt 4.5.1. Samtalskortens 

funktion). Enligt Bryman (2011) kan detta förfaringssätt ge intervjuarna vana och säkerhet i 

hur instrumentet ska användas. I det konkreta fallet var det intervjuguidens frågor och dess 

samspel med samtalskorten som kunde testas. Det bidrog till att föreliggande studie kunde 

genomföras med större säkerhet, men även att innehållet och formen kunde prövas.  

 

4.5 Urval 
 

I kvalitativ forskning när målstyrda urval är aktuella görs ofta urvalet på mer än en nivå 

(Bryman, 2011). I denna studie gjordes två urval, där valet av gymnasieskolor utgjorde det 

första. Detta urval var ett bekvämlighetsurval (ibid.) utifrån personlig anknytning till 
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skolorna, enkelhet att genomföra studien samt en förhoppning om positiv inställning till 

deltagande bland informanter.  

”Precis som vid etnografiska studier brukar man i undersökningar som bygger på kvalitativa 

intervjuer inte använda sig av slumpmässiga urvalsmetoder, då man väljer ut sina 

undersökningspersoner” (Bryman, 2011, s. 445). Intervjupersoner väljs istället ut med tanke 

på att dessa ska vara relevanta för de frågor som forskningen handlar om, det vill säga ett 

målstyrt urval görs (ibid.). Det andra målstyrda urvalet i denna undersökning utgick från 

syfte och forskningsfrågor, vilket följaktligen medförde att rektorer, lärare och personal 

inom elevhälsan valdes ut som informanter. I och med att samtliga informanter har arbetat 

på de aktuella skolorna och därmed varit de som funnits tillgängliga som tänkbara 

informanter, var även detta en form av bekvämlighetsurval (ibid.). Med utgångspunkt i 

aktuell problemställning bör relevant karaktäristiska angående informanterna beskrivas 

utförligt (Backman, 2016), vilket eftersträvats i följande stycken.  

Inledningsvis var tanken att intervjua samtliga rektorer på de två aktuella gymnasieskolorna, 
sammanlagt nio rektorer. Emellertid var det endast sju rektorer som hade möjlighet att delta 
i undersökningen, och bortfallet, de två som inte har intervjuats valde av någon anledning 
att inte svara på det mail med förfrågan om deltagande som skickades ut två gånger. De 
rektorer som intervjuats ansvarar för skolenheter som innefattar såväl studieförberedande 
program som yrkesprogram. På den större skolan har två kvinnliga rektorer och två manliga 
intervjuats och på den mindre två manliga och en kvinnlig. Antalet år som verksam rektor 
varierar från tre år upp till 17 år. Även deras bakgrund skiftar. En rektor har tidigare arbetat 
som studie- och yrkesvägledare, en som specialpedagog, och de övriga har arbetat som 
lärare på antingen grundskolan eller gymnasieskolan. Bland de rektorer som tidigare arbetat 
som gymnasielärare har en undervisat i yrkesämnen och de övriga inom teoretiska ämnen. 
 
En lärare per rektor och skolenhet valdes ut som informant för att få belyst båda 
yrkeskategoriernas uppfattning från varje skolenhet. Att antalet intervjuade lärare blev sju, 
hänger alltså samman med att det endast var sju rektorer som valde att delta i 
undersökningen. Samtliga tillfrågade lärare tackade ja till att delta i undersökningen. Urvalet 
av lärare gjordes med tanke på att dessa skulle utgöra ett representativt urval (Bryman, 
2011), av lärare på de aktuella gymnasieskolorna. Om ett urval är mycket heterogent är 
”sannolikheten hög att även populationen är det” (Bryman, 2011, s. 193). När lärarna valdes 
ut har undervisningsämne varit en urvalsvariabel, så att både så kallade kärnämnes- som 
karaktärsämneslärare representerats i ungefär lika stor omfattning. Även kön har varit ett 
urvalskriterium, således har ungefär lika många kvinnliga som manliga lärare ingått i 
undersökningen. Lärarna har arbetat allt ifrån ett år upp till 31 år. Att undervisningsämne, 
kön och antalet undervisningsår utgjort urvalsvariabler hänger samman med den tidigare 
nämnda önskan om att spegla variationen bland lärare på skolorna (Bryman, 2011).  

Från elevhälsan har en kurator, en studie- och yrkesvägledare samt en skolsköterska från 
respektive gymnasieskola valts ut, totalt sex personer. Även här har urvalet gjorts med tanke 
på vilka skolenheter rektorerna ansvarar för så att elevhälsopersonalen som intervjuats 
”täckt in” samtliga, och därmed kunnat bidra med ytterligare perspektiv på krav och 
önskemål på specialpedagogrollen inom dessa skolenheter. Kuratorn från den större 
gymnasieskolan har arbetat tre år på skolan, studie- och yrkesvägledaren drygt sju år och 
skolsköterskan tre år. På den mindre skolan har kuratorn arbetat i tolv år, studie- och 
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yrkesvägledaren i 39 år samt skolsköterskan i två år. Samtliga personer från elevhälsan är 
kvinnor.  
 
Backman (2016) påtalar som tidigare nämnts, vikten av att utvalda informanter är relevanta i 
förhållande till den formulerade problemformuleringen. Rektorer har enligt skollagen 
ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet. De ska besluta om sin enhets 
inre organisation, ansvara för att resurser fördelas inom enheten utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov, skyndsamt utreda behov av särskilt stöd och om detta föreligger 
se till att åtgärdsprogram upprättas, följs upp och utvärderas samt ansvara för att 
kvalitetsarbete genomförs. Rektorerna har sålunda ett stort ansvar men får emellertid 
delegera enskilda ledningsuppgifter till någon med tillräcklig kompetens och erfarenhet (SFS 
2010:800). För att få insikt i vilka krav och önskemål som ställs på specialpedagogrollen inom 
gymnasieskolan antogs därför att rektorerna, genom sitt starka mandat samt deras 
möjlighet att delegera vissa uppgifter, skulle kunna bidra med värdefulla perspektiv och 
synpunkter. Därav riktar sig forskningsfrågorna till rektorer. Att även lärares synpunkter 
upplevdes intressanta att få ta del av, och därför ingår i forskningsfrågorna, hänger bland 
annat samman med vad en studie gjord i Malmö i början av 2000-talet visade. Nämligen att 
handledning från specialpedagoger knappast var något som efterfrågades av lärarna och att 
förväntningarna från lärare i ringa omfattning var uttalade (Hedström, 2004). Dessutom har 
det visat sig att gymnasielärare ibland har uppfattningen att en specialpedagog måste kunna 
lärarens ämne för att denne ska känna sig hjälpt (Cervin & Hagström, 2016). I och med att 
skollagen fastslår att någon med specialpedagogisk kompetens (vanligtvis en 
specialpedagog) ska ingå i elevhälsan (SFS 2010:800), gjordes antagandet att övriga personer 
i elevhälsoteamet kunde bidra med intressanta perspektiv på och åsikter om 
specialpedagogrollen. 
 

4.6 Datainsamling och genomförande samt bearbetning av studiens data 
 

Undersökningen inleddes med en genomgång av tidigare forskning respektive styrdokument 
och förordningar kopplade till det aktuella området. Frågeställningarna formulerades 
framförallt med stöd i examensordningen för specialpedagoger. Innan intervjuerna gjordes, 
som tidigare beskrivits, en intervjuguide som testades på två lärare.  

Sedan skickades e-post med förfrågan om deltagande till samtliga informanter med ett 
medföljande missibrev (se bilaga 1), där syfte och vidtagna forskningsetiska principer 
förklarades (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna bokades in så snart respektive 
informant hade möjlighet, och informanterna fick välja plats för genomförandet. Varje 
intervju tog ungefär 30-50 minuter och utfördes i ostörda rum som hade bokats i förväg. 
Intervjuerna spelades in och sparades i ljud- såväl som textformat. 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant i sin helhet. Utskrifterna är 
redigerade, det vill säga repetitioner, pauser, ”ehm” och liknande, utelämnades eftersom de 
språkliga formerna inte varit viktiga för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Transkriberingen lästes igenom ett flertal gånger och informanternas uttalanden kodades 
med olika färger för att tydliggöra mönster i utsagorna. Fortsatt bearbetning skedde genom 
skapandet av färglagda matriser, som innehöll alla informanternas uppfattningar. 
Forskningsfrågorna och informanternas svar registrerades i matrisen. Bearbetningen av 
dessa matriser ledde till en successivt större tydlighet i informanternas svarsmönster. Denna 
process grundar sig på Kvale och Brinkmanns rekommendationer om ”att forska med 
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slutrapporten i åtanke” där de beskriver betydelsen av att verkligen presentera ”det som är 
värt att kommunicera till andra från överflödet av intervjusamtal” (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 325). Sedan skapades figurer med syfte att åskådliggöra vilka svar som hörde till 
krav/förväntningar respektive önskemål, för varje informantgrupp. Slutligen delades 
samtliga figursvar in i tre nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå, beroende på vilken 
typ av ´uppdrag´ kravet eller önskemålet innefattade för specialpedagogrollen. Såväl 
indelningen av svar i krav/förväntningar och önskemål som i de tre nivåerna har gjorts 
utifrån hur informanterna uttryckt sina svar. Därefter har de krav och förväntningar 
respektive önskemål som de intervjuade informanterna uttryckt analyserats utifrån de 
specialpedagogiska perspektiven samt relevant tidigare forskning.  
 

4.6.1 Intervju och samtalskortens funktion 
 

Informanterna fick först berätta fritt om vad de ansåg var specialpedagogens uppdrag samt 
sedan beskriva vad deras specialpedagog arbetade med idag. Efter detta visades 
samtalskorten (se bilaga 4) som i förväg planerats och klippts ut. Texterna på samtalskorten 
härrör från examensordningen för specialpedagoger samt, på ett av samtalskorten, från 
sådant som tidigare forskning (exempelvis Hansen Malmgren, 2002; Ahlefeld Nisser, 2013) 
visat som vanligt förekommande uppgift för specialpedagoger; att ge enskilt stöd till elever. 
Viss text har delats upp på flera samtalskort till följd av pilotinformanternas påpekanden 
samt för att undvika att flera påståenden funnits samlade i en text. Efter de inledande mer 
´öppna´ frågorna ombads alltså informanterna rangordna samtalskorten utifrån vad 
informantens specialpedagog framförallt arbetade med. De gavs även tillfälle att med 
utgångspunkt i samtalskortens texter reflektera utifrån egna åsikter och erfarenheter. Syftet 
med samtalskorten var att inspirera informanterna att ge ännu mer utförliga svar, att få dem 
att tänka igenom hur deras verksamhet nyttjar specialpedagogrollen samt att explicitgöra 
eventuella ytterligare önskemål som informanterna kunde ha på specialpedagogrollen. 
Samtalskorten hjälpte även till att skapa förståelse för hur informanterna ställde sig till 
examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638). Det framgår tydligt av 
intervjuguiderna (se bilaga 2, 3) när samtalskorten var behövliga. 

Ett likartat tillvägagångssätt med samtalskort rekommenderas av Jan Trost (2010) som utgår 

från Irene Levins forskning. I deras fall fick informanterna själva skriva ner sina tankar som de 

associerade med ett ämnesområde på papperslappar eller brickor. Sedan fick den 

intervjuade lägga ut lapparna, och det samtalades utifrån dessa. Trost menar att ”denna 

metod är mycket användbar och praktisk då området för intervjun så tillåter” (Trost, 2010, s. 

85). Han säger att metoden kan användas för att få kunskap och förståelse inom många 

områden, vilket i detta fall handlade om att öka förståelsen för vilka krav och förväntningar 

respektive önskemål, i relation till examensordningen, som kunde finnas på 

specialpedagogrollen bland utvalda informantgrupper. Även om informanterna i den 

aktuella studien inte fick skriva lapparna själva, var avsikten med korten att de skulle fungera 

som tankehjälp för den intervjuade. Enligt Trost får informanterna på detta sätt ”chansen att 

i lugn och ro tänka över uppmaningen” (Trost, 2010, s. 85). Vissa frågor krävde dessutom att 

informanterna skulle lägga korten i en viss ordning. För att säkerställa korrekt 

dokumentation av kortens placering och rangordning togs bilder. 
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4.7 Tillförlitlighet och äkthet 
 

I kvalitativ forskning används kriterierna tillförlitlighet och äkthet hellre än reliabilitet och 

validitet, eftersom de senare förutsätter att en enda sann bild av den sociala verkligheten 

kan erhållas, vilket inte brukar vara fallet i kvalitativ forskning där istället flera möjliga 

beskrivningar av verkligheten kan bli resultatet av forskningen (Bryman, 2011). 

Tillförlitlighet kan delas upp i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.). I det följande avsnittet kommer dessa kriterier att 

förklaras samt i vilken mån tillförlitligheten i denna undersökning kan anses stärkt. Slutligen 

beskrivs på vilket sätt denna undersökning har strävat efter att uppnå kriteriet äkthet.  

 

4.7.1 Tillförlitlighet 
 

Trovärdighet handlar om hur pålitligt den sociala verkligheten som studerats beskrivs i 
forskningen och i vilken mån den i andras ögon följaktligen upplevs godtagbar. För att skapa 
trovärdighet i resultaten krävs att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 
(Bryman, 2011), vilket med stöd av metodböckers rekommendationer eftersträvats i denna 
undersökning. Sedan kan trovärdigheten stärkas om informanterna ges möjlighet att 
bekräfta att verkligheten uppfattats korrekt i undersökningens redovisade resultat (ibid.). 
Emellertid finns risken att en ordagrann skriftlig återgivning av en intervju kan upplevas 
osammanhängande och förvirrande, vilket kan leda till att informanten till och med avböjer 
att intervjun får användas (Kvale & Brinkmann, 2009). Med avsikt att stärka trovärdigheten 
har ambitionen vid alla intervjuer varit att försöka skapa ett avspänt och tryggt klimat i 
intervjusituationen. Vid intervjuerna har informanterna fått välja plats för intervjun, och 
samtliga intervjuer har inletts med ett kortare samtal utan koppling till intervjufrågorna som 
sedan följts av neutrala frågor innan själva intervjun startas. Detta för att få informanterna 
att känna sig bekväma i situationen, vilket rekommenderas av Bryman (2011). 

Överförbarhet handlar om i vilken mån resultaten kan överföras till en annan kontext eller 
till den studerade kontexten men vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011). I kvalitativ forskning 
är det djupet (snarare än bredden) som normalt är av intresse. Djupet kan handla om 
meningen hos eller betydelsen av det som studeras. Av denna anledning är det viktigt att 
beskrivningarna av de detaljer som ingår i en kultur görs fylliga och täta, för att möjliggöra 
för andra personer att bedöma i vilken omfattning resultaten är överförbara till en annan 
miljö (ibid.). För att öka resultatens överförbarhet har strävan i denna rapport varit att 
beskriva detaljer i undersökningen på ett tydligt sätt. 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet i kvantitativ forskning, och handlar om att andra ska kunna 
bedöma ´mätmetodens´ pålitlighet. Detta kan göras genom att forskaren utförligt redogör 
för alla faser i forskningsprocessen, och om arbetet granskas av forskningskollegor (Bryman, 
2011). I denna rapport har intentionen varit att utförligt redovisa samtliga 
forskningsprocessens delar och rapporten kommer att granskas vid en opponering, vilket 
kan öka undersökningens pålitlighet. Vidare finns det en tydlig syftesbeskrivning, 
frågeställningar, intervjuguide och metod.  

Möjlighet att styrka och konfirmera ”innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går 
att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han eller 
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hon agerat i god tro” (Bryman, 2011, s 355). För att en undersökning ska kunna styrkas och 
konfirmeras ska det därför vara uppenbart att forskarens personliga värderingar eller 
teoretiska inriktning inte påverkat vare sig utförande eller slutsatser (ibid.). Eftersom 
studiens syfte handlat om att utforska vilka krav och önskemål som kan finnas på den 
specialpedagogiska yrkesrollen inom gymnasieskolan och att jämföra detta med 
examensordningens texter, för att slutligen analysera resultatet utifrån studiens teoretiska 
referensram; de specialpedagogiska perspektiven, har det sistnämnda givetvis påverkat de 
slutsatser som dragits. Däremot har föresatsen varit att undvika personliga värderingar i 
utförande eller slutsatser. 

 

4.7.2 Äkthet 
 

Äkthet handlar om att undersökningen ska ge en så rättvis bild som möjligt av olika 
uppfattningar och åsikter som kan finnas bland de individer som studerats (Bryman, 2011). I 
denna undersökning har individer med olika roller i verksamheten deltagit, och dessa har 
valts ut med tanke på att uppnå (åtminstone viss) heterogenitet bland informanterna med 
hopp om att olika åsikter och uppfattningar ska komma fram. En annan aspekt av äkthet rör i 
vilken mån undersökningen kan öka de deltagande informanternas förståelse av den sociala 
miljön och situationen (Bryman, 2011). En förhoppning med denna undersökning har varit 
att bidra med större förståelse för den specialpedagogiska yrkesrollen inom gymnasieskolan, 
vilka krav och förväntningar som kan finnas på den samme samt hur dessa krav och 
förväntningar förhåller sig visavi examensordningens texter, det vill säga ontologisk 
autenticitet (Bryman, 2011). Om denna förståelse kan bidra till att deltagande informanter 
respektive nya specialpedagoger kan erhålla en tydligare bild av vad olika yrkeskategorier i 
gymnasieskolan förväntar sig av specialpedagogen, och i vilken mån dessa förväntningar 
samspelar med examensordningens uppdragsbeskrivning, kanske eventuellt nödvändiga 
förändringar och åtgärder kan komma till stånd. Det sistnämnda handlar om att uppnå 
äkthetskriterierna katalytisk respektive taktisk autenticitet (Bryman, 2011). 
 

4.8 Forskningsetiska principer 
 

I denna studie har det tagits hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2006) Vid förfrågan om informanternas möjlighet att medverka i intervjuerna har syftet med 
undersökningen förklarats muntligt och skriftligt (se missibrev, bilaga 1), och deltagandet har 
varit frivilligt, vilket följer informations- och samtyckeskravet samt frivillighetsprincipen 
(Vetenskapsrådet, 2006). Konfidentialitet har säkrats genom att vare sig kommunens eller 
skolans namn avslöjats och inte heller namnet på någon av informanterna (ibid.). För att 
ytterligare skydda informanternas privata integritet har det inte angivits vilka ämnen 
intervjupersonerna i respektive lärargrupp undervisar inom (Kvale & Brinkmann, 2009).  
Nyttjandekravet beaktades genom att det insamlade materialet endast ska användas i 
forskningsändamål och behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2006). 
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån genomförda intervjuer. Avsnitt 5.1 förklarar på 
vilka grunder informanternas svar har grupperats (se figur 1). I avsnitt 5.2 ges en 
kontextbeskrivning och information som är viktig för fortsatt förståelse. Efter det 
presenteras yrkesgruppernas svar var för sig, för att sedan jämföras gentemot varandra, och 
i avsnitt 5.5  görs slutligen en jämförelse mellan informanternas svar och examensordningen. 
 

5. 1 Förklaring av figurerna 
 

Resultatet presenteras i olika figurer (2a, 3a, 4a, 2b, 3b, 4b) som är sammansatta av tre 

överlappande cirklar. För att figurerna ska kunna tolkas korrekt, bör arbetet skrivas ut i färg. 

De olika svar som informantgrupperna uttryckte har placerats in i cirkelområdena, och är 

relaterade till krav och förväntningar (forskningsfråga 1) respektive önskemål 

(forskningsfråga 2). Vissa svar i figurerna kan hänföras till både krav och förväntningar och 

önskemål. Då har det sätt på vilket informanten formulerade sitt svar, fått avgöra hur svaret 

kategoriserats. För att förtydliga är cirklarna i olika färger: röd, blå och grön. Nedanstående 

figur förklarar hur svaren har grupperats. Resultatet från varje yrkesgrupp presenteras var 

för sig i olika figurer under respektive avsnitt. 

 

 
 
I överenstämmelse med examensordningen (SFS 2007:638) och skolverkets riktlinjer där 
arbetsuppgifter respektive specialpedagogiska åtgärder relateras till individ-, grupp- och 
organisationsnivå (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b) delades även intervjusvaren in i 
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dessa områden (se tabell under respektive figur 2a-3b). På individnivå placerades 
intervjusvar som hänger ihop med åtgärder som direkt riktas till elever, till exempel 
individuellt stöd eller enskild handledning. På gruppnivå placerades sådant som utveckling av 
undervisningen men även handledningen av lärare. På organisationsnivå placerades 
intervjusvar som handlar om hela skolans organisation, skol- och kompetensutveckling. 
  

5.2 Kontextbeskrivning och förklaringar  
 

Studien har genomförts på två kommunalt drivna gymnasieskolor i norra Sverige. Skolorna är 
av olika storlek. Läsåret 2016/2017 fanns det närmare 600 elever och cirka 80 anställda på 
den mindre skolan, och drygt 1 500 elever och cirka 170 lärare på den större. Den mindre 
skolan har fyra skolenheter med en ansvarig rektor för varje enhet. På denna skola finns tre 
specialpedagoger, en skolkurator, en skolsköterska och tre studie- och yrkesvägledare som 
tillsammans ansvarar för de fyra skolenheterna. På den större skolan ansvarar fem rektorer 
för var sin skolenhet. Där finns även fem studie- och yrkesvägledare (en för varje skolenhet), 
tre skolsköterskor (en skolsköterska ansvarar för en skolenhet och de andra för två 
skolenheter var), sju kuratorer (inte alla arbetar heltid, och några arbetar mot mer än en 
skolenhet), en skolpsykolog och fem specialpedagoger (en för varje skolenhet). På båda 
skolorna finns så kallade lärstudior, eller stödstugor där bland annat elever med 
ämnesspecifika svårigheter kan få hjälp utanför lektionstid. 
 
För att underlätta förståelsen fick rektorerna på den mindre skolan fingerade namn som 

börjar på A – Anna, Anders och Axel, och rektorerna på den större skolan namn som börjar 

på B -  Berit, Bosse, Björn och Britt. Samma princip gäller för lärarna och informanter från 

elevhälsan. Utav de sju intervjuade lärarna har emellertid bara sex citerats i 

resultatsammanställningen; Anja, Alina och Albin samt Bea, Bertil och Birgit. Informanterna 

från elevhälsoteamet utgörs av; Anneli, Antonia och Andrea samt Bodil, Belinda och Bianca.  

 
I texten används på några ställen förkortningarna EHT, SYV, KES samt EVI. EHT står för 
elevhälsoteamet, SYV för studie- och yrkesvägledare, KES för kontaktgruppen för elever med 
särskilda behov5 och EVI för En-väg-in6. 
 

  

                                                           
5 I denna studie används begreppet KES-rapporter som är ett överlämningsdokument från grundskolan som 
finns i den större skolan. 
6 ”En väg in” finns i den mindre skolan och är en form av rådgivning för alla, således lärare, föräldrar och elever 
i fall de befarar att en elev kommer att hamna efter i skolan. Alla som söker rådgivning får en samtalspartner 
från elevhälsoteamet beroende på vad ärendet handlar om för fortsatt rådgivning och samarbete. 
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5.3 Vilka krav och förväntningar har rektor, lärare och elevhälsoteamet på 

specialpedagogens roll? 
 

I detta avsnitt redovisas de krav och förväntningar rektorer, lärare respektive 

elevhälsoteamets personal uttryckte på den specialpedagogiska yrkesrollen.  

 

För att ytterligare underlätta förståelsen av figurerna 2a, 3a och 4a se förklaring nedan. 

Figurtext och cirkel: KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR 

”Gör” (i nuläget) 
 
Blå cirkel 

Sådant som informanterna säger att specialpedagogen arbetar med 
(gör) idag, men som informanterna inte ansåg att specialpedagogen 
skulle arbeta med. 

”Gör och Ska” göra  
 
Delar av röd och blå 
cirkel. 

Sådant som informanterna säger att specialpedagogen arbetar med 
(gör), och även ska arbeta med.  

”Gör, Ska och Bör” göra 
 
Delar av röd, blå och 
grön cirkel. 

Sådant som informanterna säger att specialpedagogen arbetar med 
(gör), och även ska arbeta med, men som eventuellt skulle kunna göras 
i större omfattning. 

”Ska och Bör” göra 
 
Delar av röd och grön 
cirkel. 

Sådant som informanterna säger att specialpedagogen inte arbetar med 
(inte gör) men som specialpedagogen ska göra, och som eventuellt 
skulle kunna göras i större omfattning 
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5.3.1 Rektorernas krav och förväntningar  
 

I bearbetningen av rektorernas intervjusvar har svar uttalade som att specialpedagogen gör 
och/eller ska göra en arbetsuppgift, kopplats till krav och förväntningar. De svar som inte 
visas i figuren nedan (delar av den gröna cirkeln) hör till önskemål och kommer att 
presenteras i avsnittet 5.4.1 Rektorernas önskemål. För ytterligare förklaring av figuren se 
avsnitt 5.1 (s. 33). 
 
De uppgifter som specialpedagogen ”gör” men som rektorerna framhöll inte borde göras av 
specialpedagogen har inte tagits med i den efterföljande indelningen av arbetsområden. 
Detta tas emellertid upp kapitel 7.2 Resultatdiskussion.  
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Resultatet har delats in i tre olika områden utifrån rektorernas uttalanden, gällande krav och 
förväntningar på specialpedagogen.  
 

Arbete på individnivå: Arbete på gruppnivå: 
 

Arbete på organisationsnivå: 

 Identifiera elever i behov av 
stöd (”hitta elever” genom 
överlämningar från 
grundskola eller via lärare på 
gymnasiet) 

 Göra kartläggningar och 
utredningar  

 Utforma åtgärdsprogram  

 Anpassa material  

 Ha ämneskompetens för att 
kunna… 

 Ge elever stöd eller 
handledning enskilt  

 Ge elever stöd i klassrummet 
eller stödstuga  

 

 Utveckla lärmiljöer  

 Handleda lärare  
 

 Jobba förebyggande  

 Göra uppföljningar och 
utvärderingar  

 Leda utveckling  

 Ha koll på forskning  
 

 

 
Arbete på individnivå 

De flesta rektorer talade om att specialpedagogen ska ´hitta´ elever i behov av stöd, 

kartlägga och utreda behov och sedan vid behov utforma åtgärdsprogram. Stödet ska sedan 

ges enskilt eller genom att specialpedagogen finns med i klassrum eller i stödstuga 

tillsammans med undervisande lärare och då är det enligt Björn av betydelse att:  

…speciellt i våra ämnen är det viktigt att specialpedagogen har 

ämneskompetensen, för hon ska ju kunna stötta även i matte 4… 

Sex av sju rektorer berättade att deras specialpedagog träffar elever enskilt för 

att ge stöd, men det stöd som rektorerna sedan beskrev skiljde sig åt. I tre fall 

handlade specialpedagogens uppdrag om att hjälpa eleven att strukturera och 

planera sina studier samt att arbeta med studieteknik, och i fyra fall om att 

specialpedagogen skulle ge stöd i olika ämnen. Berit sade att:  

…jag tror aldrig det kommer att sluta förekomma enskilt stöd till elever, 
men jag vill poängtera att det ska vara speciella skäl för enskilt stöd, 
exempelvis medicinska orsaker, och att det inte handlar om att vi lyfter ut 
problemet och att det ska vara någon mottagning hos specialpedagogen för 
att det är problem i klassen. 

Arbete på gruppnivå 

Flera rektorer gav exempel på att specialpedagogens närvaro i klassrummet kan 

ha ett annat syfte än att ge enskilt stöd i grupp. Specialpedagogen kunde ibland 

själv, utifrån önskemål från lärare och/eller efter rektors beslut, gå in i grupper 

med syftet att observera, analysera och utveckla lärmiljön. Bosse berättade till 

exempel att:  
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…ibland har man varit inne och sett, vad är det som inte stämmer, varför lär 

de sig inte, och det kan ju vara att de inte ska sitta som de gör, att man 

måste byta platser, sån där enkla saker som kanske inte är så lätta att se, då 

ska specialpedagogen gå in och hjälpa till för att se hur det kan gå att få 

bättre. 

Anna menade att lärare vid utmaningar och problem ska använda 
specialpedagogen ”vetenskapligt” och att specialpedagogen ska ”utvärdera vad 
som fungerat bra respektive mindre bra i undervisningen och i såna fall, prova 
nya saker, så att man inte gör samma sak om och om igen”. 

Vad gällde rektorernas krav på specialpedagogen att handleda och vara en 
samtalspartner för lärare gick meningarna isär. Anna sade att specialpedagogen 
ska vara ”mycket utav samtalspartner eller rådgivare när det gäller anpassningar” 
och enligt Britt var handledning för lärare ett av specialpedagogens tre viktigaste 
uppdrag, medan Björn istället ansåg att ”vara en kvalificerad samtalspartner för 
kollegor, det kan en lärare”.  

Arbete på organisationsnivå 

De flesta rektorer lyfte fram att specialpedagogen ska arbeta förebyggande. Anna ansåg att 

stödja lärare och ”jobba med skolutveckling” tillhörde specialpedagogens uppdrag, och hon 

menade också att hennes specialpedagog i stor utsträckning var med och ledde utvecklingen 

av det pedagogiska arbetet medan Berit sade att ”just nu kanske det inte är att direkt leda 

utvecklingen men hon är med och utvecklar”. 

Bosse var den enda som uttryckte krav på uppföljning och utvärdering, vilket han 

menade var specialpedagogens viktigaste uppgift.  
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5.3.2 Lärarnas krav och förväntningar 
 

Samma tillvägagångssätt som i kapitel 5.3.1 användes vid bearbetningen av lärarnas 
intervjusvar, det vill säga svar som innehöll vad specialpedagogen gör och/eller ska göra i sitt 
arbete, har kopplats till krav och förväntningar. De svar som inte visas i figuren nedan (delar 
av den gröna cirkeln) hör till önskemål och kommer att presenteras i avsnittet 5.4.2 Lärarnas 
önskemål. För ytterligare förklaring av figuren se avsnitt 5.1 (s. 33). 
 
Samtliga uppgifter som lärarna berättade att specialpedagogen ”gör” är också sådant de 
menade att specialpedagogen ”ska göra”. Lärarna uttryckte några saker som utelämnats i 
nedanstående figur, men som ändå är av intresse, vilket tas upp i kapitel 7.2 Resultat-
diskussion. 
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Resultatet har delats in i tre olika områden utifrån lärarnas uttalanden, gällande krav och 
förväntningar på specialpedagogen.  
 

Arbete på individnivå: Arbete på gruppnivå: 
 

Arbete på organisationsnivå: 

 Göra kartläggningar och 
utredningar  

 Utforma åtgärdsprogram  

 Anpassa material  

 Ge elever stöd eller 
handledning enskilt  

 Ansvara för överlämningar 
från grundskolan samt mellan 
årskurser på gymnasiet  

 Ge elever stöd i klassrummet 
eller stödstuga  
 

 Utveckla lärmiljöer  

 Handleda lärare  

 Ansvara för EVI ärende 
 

 Ha hand om pedagogiska 
frågor 

 Jobba förebyggande  

 Ha koll på forskning 

 Ha hand om organisationen 

 ”Spindeln i nätet” för 
elevhälsoteamet 

 

Arbete på individnivå  
Lärarnas grundläggande uppfattning om specialpedagogens främsta ansvarsområden skiljde 
sig inte från varandra. Alla betonade att det tillhör specialpedagogens uppgift att stötta 
elever som är i behov av extrahjälp, enskilt eller i grupp, respektive handleda lärarna när de 
är i kontakt med enstaka elever som är i svårigheter. Alla informanterna var också överens 
om att specialpedagogen ska ansvara för dokumentation gällande utredningar, 
åtgärdsprogram samt överlämningar. 
 
Arbete på gruppnivå 
Det fanns skillnader på lärarnas krav gällande specialpedagogens uppdrag att handleda och 
att vara en kvalificerad samtalspartner, med syfte att utveckla lärmiljöer. Medan de yngre 
lärarna efterfrågade båda kvalifikationerna så ansåg de mer erfarna lärarna att de 
framförallt ville ha hjälp genom att få feedback kring elever som är i behov av särskilt stöd. 
Bertil som har mångårig yrkeserfarenhet menade å andra sidan angående 
specialpedagogens funktion som samtalspartner:  

 
…det är då inget som jag har behov av…då har jag min kollega som 
samtalspartner…eller andra om det rent är allmänpedagogiska frågor…även 
om våran specialpedagog är bra. 

I samband med det ovan beskrivna yttrade även fyra lärare att de inte var nöjda med den 
handledning de fått av specialpedagogen eftersom råden inte lett till önskvärt resultat. 
Följande sade Anja om specialpedagogens rådgivning gällande anpassning:  
 

…det pratas om det… jag ska bara anpassa för alla i klassrummet, alla ska 
klara sig i klassrummet, ingen får plockas ut och jag kan tänka mig…det är 
ett bra grundtänk, men samtidigt finns ju problem ...för vissa…och det kan 
ju behövas… det är ingen lösning för alla och det är väldigt lätt att säga till 
lärarna: Du får trolla med knäna.  
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Arbete på organisationsnivå 
Lärarna ansåg att specialpedagogen ska vara uppdaterad inom forskningen och ha hand om 
pedagogiska frågor. Dessutom ville lärarna ta del av specialpedagogiska kunskaper genom 
sin specialpedagog. Även det förebyggande arbetet nämndes av fyra lärare. Lärarna 
betonade vikten av specialpedagogens samordnande funktion inom elevärenden.  
Informanter från båda skolorna pratade om överlämningar från grundskolan inför 
gymnasiets uppstart, men specialpedagogens samordnande funktion togs även upp i ett mer 
allmänt sammanhang: 
 

…men sen har [specialpedagogen, anm. författare] en viktig plats i 
elevsamverkan…när man då ska ha en helhetsbild…och vi sitter där…alltså 
mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor och så där…så 
det känns som att specialpedagogen får vara en ganska viktig spindel i nätet 
[i elevhälsan, anm. författare] …och…att tillsammans med mentorn så får 
man de här pedagogiska frågorna som ska lösas (Bea, lärare).  
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5.3.3 Elevhälsoteamets krav och förväntningar 
 

I bearbetningen av EHT-informanternas intervjusvar har (på samma sätt som i tidigare 
avsnitt), svar uttalade som att specialpedagogen gör och/eller ska göra en arbetsuppgift, 
kopplats till krav och förväntningar. De svar som inte visas i figuren nedan (delar av den 
gröna cirkeln) hör till önskemål och kommer att presenteras i avsnittet 5.4.3 
Elevhälsoteamets önskemål. För ytterligare förklaring av figuren se avsnitt 5.1 (s. 33). 
 
De uppgifter som specialpedagogen ”gör” men som personalen inom elevhälsoteamet 
hävdade inte borde göras av specialpedagogen har inte tagits med i den efterföljande 
indelningen av arbetsområden. Detta nämns kort i kapitel 7.2 Resultatdiskussion. 
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Resultatet har delats in i tre olika områden utifrån EHT-informanternas uttalanden, gällande 

krav och förväntningar på specialpedagogen. 

 

Arbete på individnivå: Arbete på gruppnivå: 
 

Arbete på organisationsnivå: 

 Identifiera elever i behov av 
stöd 

 Göra åtgärdsprogram 

 Göra (pedagogiska) 
utredningar och 
kartläggningar 

 Stödja elever enskilt 
(struktur) 

 Stödja elever i 
klassrum/stödstuga 

 Ordna tekniska hjälpmedel 
och anpassa material 

 Stödja/handleda lärare 

 Utredningar på gruppnivå 

 Jobba förebyggande 

 Göra uppföljningar 

 Utveckla lärmiljöer 

 Utredningar på 
organisationsnivå 

 Samtalspartner för all 
personal 

 Samarbeta med SYV 
 

 

Arbete på individnivå 

Personalen inom elevhälsoteamen från båda skolorna uttryckte alla ganska likartade krav på 

den specialpedagogiska rollen. Samtliga var inne på att specialpedagogens huvudsakliga 

uppgifter handlade om att identifiera, kartlägga och utreda elever i behov av stöd och vid 

behov göra åtgärdsprogram. När det gällde pedagogiska utredningar uttryckte emellertid 

SYV Anneli en viss kritik mot specialpedagogerna när hon sade att ”de lämnar över det till 

mentorerna”. Samtliga informanter var också inne på att specialpedagogen ska stödja 

eleverna med struktur eller i ämnet. SYV Bodil berättade till exempel att specialpedagogen 

brukar ”gå ut i klasserna” och där stödja elever tillsammans med läraren.  

Arbete på gruppnivå 

Flera av informanterna ansåg att specialpedagogen ska arbeta förebyggande, men kuratorn 

Antonia menade att specialpedagogen tillsammans med övriga i elevhälsan ”…jobbar för lite 

förebyggande på grund av tidsbrist”. Beträffande utveckling av lärmiljöer ansåg 

skolsköterskan Andrea att specialpedagogen ska ”stödja elever i alla ämnen tillsammans 

med alla lärare och se helheten” och kuratorn Antonia påtalade vikten av att 

specialpedagogen ”hittar anpassningar och lösningar som passar eleverna”. Flera talade 

också om att specialpedagogen ska vara samtalspartner för och handleda lärare. 

Skolsköterskan Andrea sade till exempel att specialpedagogen måste vara ”ett stöd för 

lärarna…det är jätteviktigt att man har ett bra samarbete” och SYV Anneli såg det som ett 

måste för specialpedagogen att ha kännedom om gymnasieprogrammens olika innehåll för 

att kunna stödja lärarna. SYV Bodil menade å andra sidan att lärare inte i någon större 

omfattning efterfrågade handledning från specialpedagogen. Bodil förklarade det med att 

”ja, det är ju också hur specialpedagogen saluförs…” och hon tillade att ”men då är vi ju 

tillbaka till kulturen, alltså hur man ser på specialpedagogen och vilka förväntningarna är 

från lärarna”.  

Arbete på organisationsnivå 

Kurator Antonia menade att specialpedagogen ska vara ”samarbetspartner till all skolans 
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personal” för att verksamheten ska utvecklas och skolsköterskan Andrea påtalade att 

specialpedagogen ska ”göra utredningar och analysera hur man kan jobba” på samtliga 

nivåer i skolverksamheten. Något annat som nämndes var vikten av bra samarbete mellan 

specialpedagogen och övriga i elevhälsan. Skolsköterskan Andrea sade att:  

…när det är problem så behövs ju allas kunskaper, vad det kan bero på…och 
att vi tittar från alla håll, att vi tittar från det medicinska och sociala och 
pedagogiska så man försöker få med alla de här bitarna. 
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5.4 Vilka önskemål har rektor, lärare och elevhälsoteamet på specialpedagogens roll? 
 

I detta avsnitt redovisas de önskemål som rektorer, lärare respektive personalen inom 

elevhälsoteamet uttrycker på den specialpedagogiska yrkesrollen.  

För att ytterligare underlätta förståelsen av figurerna 2b, 3b och 4b se förklaring nedan. 

Figurtext och cirkel: ÖNSKEMÅL 

”Gör och Bör” göra 
 
Delar av blå och grön 
cirkel. 

Sådant som informanterna säger att specialpedagogen arbetar med 
(gör), men som bör göras i större omfattning. 

”Bör” göra 
 
 
Endast grön cirkel. 

Sådant som informanterna säger att specialpedagogen idag inte 
arbetar med (inte gör) men som efterfrågas av informanten (bör 
göras). 

 

5.4.1 Rektorernas önskemål  
 

I bearbetningen av rektorernas intervjusvar har svar uttalade som att specialpedagogen gör 
och/eller bör göra en arbetsuppgift, kopplats till önskemål. För ytterligare förklaring se 
avsnitt 5.1 (s. 33). De svar som inte visas i figuren nedan (den röda cirkeln) presenterades i 
avsnitt 5.3.1 Rektorernas krav och förväntningar.  
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Resultatet har delats in i tre områden utifrån rektorernas uttalade önskemål på 
specialpedagogen.  
 

Arbete på individnivå: Arbete på gruppnivå: 

 
Arbete på organisationsnivå: 

 Ha ämneskompetens för att 
kunna ge stöd till elever  

 

 Ha ämneskompetens för att 
kunna ge stöd till lärare  

 Handleda lärare  

 

 Stödja (vara bollplank för) 
rektor  

 Göra uppföljningar och 
utvärderingar  

 Jobba förebyggande  

 Leda utveckling  

 

 
 
Arbete på individnivå 
Några rektorer uttalade önskemål om att specialpedagogen borde ha program- eller 

ämnesspecifika kunskaper. Berit menade att det skulle vara en fördel speciellt i matematik, 

eftersom många elever har svårigheter i ämnet. Hon tillade emellertid att specialpedagogen 

”inte behöver vara behörig, men ändå borde kunna hjälpa till, åtminstone på de två första 

kurserna”. Hon sade även att det i examensordningen borde stå att specialpedagogen ska 

”stödja elever enskilt” men lade till att det ”inte ska utgöra större delen som det kanske 

tidigare gjort”. 

Arbete på gruppnivå 

Enligt rektorer kan ämnes- eller programkunskaper vara önskvärda även vid 

handledning av lärare. Enligt Axel skulle det ”smälla högt om specialpedagogen 

vet vad man sysslar med på byggprogrammet…har en åsikt om byggämnena, och 

kanske kan komma med tips”. Han tillade också, när det gällde ämneskunskaper, 

att detta ”skulle ge specialpedagogen mer legitimitet”. 

Arbete på organisationsnivå 
Flera rektorer talade om behovet av att ha specialpedagogen som verksamhetsstöd och 
bollplank. Anders sade att specialpedagogen gärna kunde vara ”en handledningsfunktion 
mot mig” och Anna menade att specialpedagogen ”med fördel kan ingå som en stödfunktion 
mot ledningen”. Beträffande att göra uppföljningar och utvärderingar menade Berit att 
sådant med fördel kunde göras i större omfattning av specialpedagogen medan Anna 
önskade att en annan typ av uppföljningar och utvärderingar skulle göras. Anna uttryckte det 
med att specialpedagogen skulle: 
 

…analysera och utvärdera olika delar i sitt arbete tydligare, och se vad 
insatser och stöd och åtgärder i åtgärdsprogram leder till och om de 
baseras på vetenskapliga rön och erfarenheter. 

 

Det framfördes önskemål från några rektorer om att specialpedagogen i större omfattning 
skulle arbeta förebyggande. Anders menade att specialpedagogen nog stödjer elever genom 
att utveckla verksamhetsmiljöer, men att han inte riktigt såg det och hans önskemål 
handlade om att specialpedagogen skulle arbeta mer ”progressivt och förebyggande”. Han 
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upplevde inte att de ”…hittar på nya saker för att jobba mot elever, för att möta deras 
individuella behov”.  
 
Flera rektorer uttalade önskemål om att specialpedagogen skulle leda eller vara 

delaktig i utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Axel sade att ”många gånger 

arbetar specialpedagogen direkt mot eleverna”, men han önskade att 

specialpedagogen istället skulle ”se det mer ur ett paraplyperspektiv… jobba mer 

ur ett övergripande perspektiv…”, eftersom han tänkte att ”på det sättet stöttar 

man indirekt elevens utveckling”. Annas önskemål handlade om att 

specialpedagogen tillsammans med skolledningen i större utsträckning borde 

vara med och leda den pedagogiska utvecklingen. Hon sade att 

specialpedagogen borde:  

…driva utvecklingen av det förebyggande arbetet genom att planera 

utbildningsinsatser som gör lärarna bättre förberedda att möta olika typer 

av elevbehov och öka deras förståelse för hur viktig lärmiljön är. 
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5.4.2 Lärarnas önskemål 
 

I bearbetningen av lärarnas intervjusvar har som tidigare beskrivits, svar uttalade som att 
specialpedagogen gör och/eller bör göra en arbetsuppgift, kopplats till önskemål. För 
ytterligare förklaring se avsnitt 5.1 (s. 33). De svar som inte visas i figuren nedan (den röda 
cirkeln) presenterades i avsnittet 5.3.2 Lärarnas krav och förväntningar.  
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Resultatet har delats in i tre områden utifrån lärarnas uttalade önskemål på 

specialpedagogen.  

 
Arbete på individnivå: Arbete på gruppnivå: 

 
Arbete på organisationsnivå: 

 Stödja elever enskilt med 
motsvarande 
ämneskompetens 

 Komma med lösningsförslag 

 Snabb uppföljning av elever i 
svårigheter 

 Göra till exempel 
läsförståelsetest för alla 
elever i åk 1 
 

 

 Jobba i mindre grupper 

 Vara med i klassrummet/i 
undervisningen 

 Ge feedback till lärarna 

 Vara med i det pedagogiska 
samtalet  

 Jobba förebyggande 

 Vara en kvalificerad 
samtalspartner/handleda 
lärare  

 Samarbete med 
ämneslärarna 

 

 Utveckla verksamhet utifrån 
 Utbilda lärare i pedagogiska 

frågor  

 Jobba med skolutvecklingen 

 
 

Arbete på individnivå 
Lärarens främsta önskemål handlade om att specialpedagogen skulle arbeta ännu mer på 
individnivå genom att stödja elever enskilt. I första hand ville informanterna att detta stöd 
skulle ges i form av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp. Fastän alla lärare 
delade uppfattningen om att specialpedagogen inte kan ha ämneskunskaper i alla ämnen på 
gymnasienivå uttryckte de ett behov av sådan ämnesspecifik hjälp under själva 
undervisningen. 
  
Informanterna med lång erfarenhet inom skolväsendet jämförde med sina tidigare 
upplevelser när det, enligt deras åsikt, fanns mer hjälp för elever i form av enskilt stöd eller 
stöd i mindre grupp. Tre lärare berättade om problem i de egna klasserna med relativt 
många elever, där en större del elever hade inlärningssvårigheter och som Anja betonade 
”ordentliga diagnoser”. Där önskade informanterna att specialpedagogen kunde vara mer 
behjälplig genom att arbeta med eleverna enskilt eller i smågrupper. Lärarna påtalade också 
att de önskade sig snabbare hjälp i samband med stödinsatser och att de så fort som möjligt 
ville ha ett lösningsförslag samt en snabb uppföljning.  
 
Alla lärare var mycket positivt inställda till de stödstugor som finns på skolorna där elever 
med ämnesspecifika svårigheter kan få hjälp. För tre av informanterna från båda 
gymnasieskolorna, ingick några stödtimmar i lärstudion i tjänsterna. Dock ansåg de, samt två 
andra lärare, att den här insatsen inte alltid räckte till för att nå alla elever. Två informanter 
från den mindre skolan angav som orsak till den bristfälliga insatsen, en otillräcklig planering 
av resursfördelningen på skolan. I fem av sju fall föreslog lärare att specialpedagogen skulle 
arbeta mer som en speciallärare eller så betonades att även speciallärare skulle anställas. 
Albert framhöll att ”det måstes ju finnas speciallärare också, men det finns ju inte”.  
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Fem informanter talade om att de gärna skulle se att specialpedagogen arbetade ännu mer 
proaktivt på individnivå. Lärarna med längre yrkeserfarenhet menade även att det var lättare 
förr att sätta fingret på elevens eventuella inlärningsproblem när specialpedagogen 
genomförde allmänna screeningstester på alla elever, deras önskemål var därför att få 
tillbaka likartade testtillfällen i årskurs 1. 
 
Arbete på gruppnivå 
Från informanternas svar gick det att utläsa, att de ibland kände sig hjälplösa att komma åt 
vissa problem med hjälp av specialpedagogens rekommenderade anpassningar i 
undervisningen. I samband med detta uttryckte Anja sin uppgivenhet när hon inte lyckades 
med anpassningar: ”Det är väldigt lätt att säga till lärarna, du får trolla med knäna”. 
 
Dessutom uttalade tre lärare önskemål om större närvaro av specialpedagogen under själva 
undervisningen. Genom ett bättre samarbete hoppades lärarna att de specialpedagogiska 
insatserna verkligen skulle bli meningsfulla och att deras elever därmed skulle uppnå bättre 
resultat. Albert sade exempelvis:  
    

… att vara med direkt mot eleven, tillsammans med lärare… så att man 
kanske blir lite mer team, den grejen. Jag tror det blir roligare för 
specialpedagogen också. Alltså, om man har en idé: Det här skulle man 
testa, att man [specialpedagogen, anm. författare] är med och gör det själv 
tillsammans med läraren. Man testar ihop, då är man ju två. Istället för att 
specialpedagogen säger till läraren: Du ska testa det och sen vet man inte 
riktigt hur tanken var. Jag tycker det skulle vara väldigt bra. 

 
Som tidigare beskrivits gick lärarnas åsikter mest isär när det gällde specialpedagogens 
funktion som kvalificerad samtalspartner och handledare. Medan en grupp lärare 
välkomnade och önskade sig ännu mer hjälp av denna typ fanns det även de som undanbad 
sig sådan hjälp. Gruppen som önskade sig mer av denna hjälp framhöll å ena sidan det 
positiva i att specialpedagogen är en neutral partner utan att vara en konkurrent i samma 
ämne. Som Anja sade att: 
 

…då vågar man släppa in specialpedagogen, och det tror jag kunde vara bra, 
att någon kommer som inte bara kollar hur det går för eleverna utan som 
också kollar hur jag jobbar, hur jag kan utvecklas, men det är mycket 
personligt och det behöver nästan vara en person som man känner 
förtroende för…annars känner man bara att man blir kontrollerad.  

Å andra sidan menade de att specialpedagogen inte har tillräckligt med tid för det 
pedagogiska samtalet. I detta samband berättade fyra informanter att specialpedagogen, 
enligt deras åsikt, har för många arbetsuppgifter. De upplevde även och befarade att 
specialpedagogen ”tar på sig för mycket”. 
 
Arbete på organisationsnivå 
Ett önskemål från några informanter var att det skulle finnas ett lämpligt forum och mer tid 
för att driva pedagogiska frågor där specialpedagogen kunde ha en tydligare roll. Av två 
informanter efterfrågades en starkare position när det gällde skolutvecklingen samt 
utvecklingen utifrån. De nämnde exempelvis att specialpedagogen med fördel kunde ha 
kontakt och samarbete med biblioteket och på så sätt driva skolutvecklingen. När det gällde 
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specialpedagogens arbete med allmänna pedagogiska frågor så förtydligade Anja att ”bilden 
av specialpedagogen behöver förändras för att ge mandat till specialpedagogen: det här är 
din uppgift, du ska utbilda oss i pedagogiska frågor”.  
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5.4.3 Elevhälsoteamets önskemål 
 

I bearbetningen av elevhälsoteamets intervjusvar har (som i tidigare avsnitt) svar uttalade 
som att specialpedagogen gör och/eller bör göra en arbetsuppgift, kopplats till önskemål. 
För ytterligare förklaring se avsnitt 5.1 (s. 33). De svar som inte visas i figuren nedan (den 
röda cirkeln) presenterades i avsnitt 5.3.3 Elevhälsoteamets krav och förväntningar.  
 
 

 

Resultatet har delats in i tre områden utifrån EHT-informanternas uttalade önskemål på 
specialpedagogen.  
 

Arbete på individnivå: Arbete på gruppnivå: 

 
Arbete på organisationsnivå: 

 Ämneskunskap för att kunna 
stödja elever 

 Stödja elever enskilt (struktur) 

 Stödja elever i klassrummet 

 Göra kartläggningar och 
utredningar 

 Samtalspartner för/handleda 
lärare 

 Göra uppföljningar 
 Jobba mer förebyggande 
 Genomföra utredningar på 

gruppnivå  

 Samarbeta med centrala 
elevhälsan och andra externa 
aktörer 

 Genomföra utredningar på 
organisationsnivå 
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Arbete på individnivå 
De flesta av EHT-informanterna uttryckte önskemål om att specialpedagogen i ännu större 
utsträckning skulle arbeta med kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. De flesta 
efterfrågade också mer enskilt stöd till eleverna, några talade om ämnesstöd och andra 
åsyftade strukturstöd. SYV Anneli underströk att hon var missnöjd med att specialpedagogen 
ägnade så mycket tid till dokumentationsuppgifter, vilket enligt hennes åsikt inte var så 
viktigt som det direkta stödet i klassrummet. Hon upprepade flera gånger att hon önskade 
mer enskilt stöd eller möjligheten för elever att arbeta i mindre grupp. Dessutom uttryckte 
hon stor besvikelse över att specialpedagogen inte arbetade som speciallärare: 
 

…just nu tänker man ju mer och mer att det behövs mer specialpedagoger, 
men vart försvann våra speciallärare? Det ska finnas speciallärare också! 

Antonia menade att specialpedagogen skulle arbeta ”mer enskilt med eleverna 
som har funktionshinder” och SYV Bodil efterfrågade stöd för eleverna genom att 
specialpedagogen i ännu större omfattning skulle finnas med i klassrummet. 

 
Arbete på gruppnivå 
Både skolsköterskan Belinda och kuratorn Bianca önskade att specialpedagogen i mycket 

större utsträckning skulle vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för pedagogerna. Att uppdraget inte är så vanligt förekommande förklarade kurator 

Bianca med att ”jag tror att det kanske ramlar bort många gånger, för fokus blir på eleverna, 

men man kan ju i förlängningen hjälpa eleverna genom att hjälpa sina kollegor i klassrummet 

tänker jag”. Hon fortsatte med att ganska kritiskt beskriva att ”jag vet att en av 

specialpedagogerna, jag ser ju hennes almanacka, det är väldigt, väldigt mycket 

inbokat…elever, elever, elever, elever…så det är väldigt mycket enskilt”. 

En informant efterfrågade mer arbeta med att undanröja hinder samt utveckling av 

lärmiljöer. Kurator Antonia önskade att specialpedagogen skulle göra mer uppföljning på 

gruppnivå samt skulle arbeta mer förebyggande samtidigt som hon förmodade att detta inte 

blev av på grund av tidsbrist. SYV Bodil berättade att samarbetet i hennes EHT-team 

fungerade bra och att det förändrats genom åren till att idag ha ledorden ”hälsofrämjande 

och förebyggande”, men hon tillade att det inte alltid var så enkelt att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande, och åsyftade då elever som redan när de börjar på 

gymnasiet ”mår väldigt dåligt psykiskt, då är det inte så enkelt att förebygga, fast det är klart 

tanken är ju god, men det är så mycket som händer i elevernas, de ungas värld idag”.  

Arbete på organisationsnivå 
Kurator Andrea sade att hon var nöjd med hur hennes specialpedagoger på skolan arbetade 
men hon menade att samarbetet mellan specialpedagogen och den centrala elevhälsan 
respektive andra aktörer, som exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten, kunde 
förbättras. Hon upplevde att de andra aktörernas kompetens inte till fullo nyttjades på 
gymnasieskolan. Något annat som efterfrågades av en informant var att specialpedagogen 
skulle göra fler utredningar och analysera inte bara individnivå utan även hur man arbetade 
på grupp- och organisationsnivå. 
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5.5 På vilket sätt överensstämmer krav och önskemål med den specialpedagogiska 

examensordningen? 
 

I detta avsnitt redovisas överensstämmelsen mellan informantgruppernas krav och 

önskemål och examensordningens texter. Varje yrkeskategori redovisas för sig. 

5.5.1 Överenstämmelse mellan rektorernas krav och önskemål och examensordningen 
 

Rektorernas krav och önskemål gällande arbete på individnivå innefattade att 
specialpedagogen, via överlämningar från grundskolan eller genom lärare på gymnasiet, ska 
”hitta” elever i behov av stöd. Därefter ska specialpedagogen kartlägga och utreda 
svårigheter och vid behov utforma och genomföra åtgärdsprogram, samt ge stöd. Om 
rektorernas krav och önskemål ställs i relation till examensordningens texter, finns en direkt 
överensstämmelse mellan följande:  

 identifiera och analysera svårigheter på […] individnivå  
 genomföra pedagogiska utredningar på individnivå  

 utforma och genomföra åtgärdsprogram 
Det rektorerna efterfrågade, men som inte uttrycks explicit i examensordningen, var att 
specialpedagogen ska ge elever stöd enskilt eller stöd genom att finnas med i klassrum eller 
stödstuga. I examensordningen sägs däremot att specialpedagogen ska ha ”förmåga att 
stödja […] elever” (SFS 2007:638). Förutom detta saknas direkt överenstämmelse mellan 
krav och önskemål och examensordningens avseende att specialpedagogen ska/bör ha 
specifika ämneskunskaper för att kunna ge stöd i olika ämnen. I examensordningen anges att 
specialpedagogen ska ha förmåga att identifiera sitt behov av kunskap och att ständigt 
utveckla sin kompetens, däremot preciseras endast att specialpedagogen ska ha fördjupad 
kunskap och förståelse inom specialpedagogik (SFS 2007:638). 
  
På gruppnivå finns en direkt överensstämmelse mellan rektorernas krav och önskemål och 
examensordningens texter gällande att specialpedagogen ska:  

 handleda (vara samtalspartner för) lärare 

 utveckla lärmiljöer 
Därutöver menade några informanter att det skulle vara önskvärt om specialpedagogen 
hade kompetens i olika ämnen för att kunna stödja lärare i respektive ämne. I 
examensordningen anges emellertid inte att specialpedagogen måste ha specifika 
ämneskompetenser för att kunna vara en kvalificerad samtalspartner.  
 
På organisationsnivå finns överenstämmelse mellan framförda krav och önskemål på 
specialpedagogen och examensordningen gällande följande: 

 arbeta förebyggande (förebygga hinder och svårigheter) 

 göra uppföljningar och utvärderingar 

 leda utvecklingen (av det pedagogiska arbetet) 

 ha koll på forskningen (insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete) 
Att specialpedagogen ska stödja/vara ett bollplank för rektorn efterfrågades av flera 
informanter. I examensordningen uttrycks inte heller detta uppdrag explicit, men däremot 
att specialpedagogen ska förstå betydelsen av att arbeta tillsammans med andra 
yrkesgrupper samt ”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
för […] andra berörda” (SFS 2007:638).  
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5.5.2 Överenstämmelse mellan lärarnas krav och önskemål och examensordningen 
 

Lärarnas krav och önskemål på specialpedagogen överensstämde överlag med 
examensordningen. Dock prioriterade de var för sig de olika examensmålen olika, det vill 
säga vad som sågs som mest betydelsefullt skilde sig från individ till individ.  

Lärarna framförde följande önskemål och krav på individnivå där en direkt 
överensstämmelse med examensordningen finns:  

 genomföra pedagogiska utredningar på individnivå.   

 utforma och genomföra åtgärdsprogram  

Utöver detta hade lärarna en gemensam uppfattning om att specialpedagogen i ännu större 

utsträckning ska arbeta enskilt eller i mindre grupp med elever som hamnat i svårigheter. 

”De [specialpedagogerna, anm. författarna] jobbar för lite mot eleven”, sade exempelvis 

Albin. 

På gruppnivå uttryckte lärare att specialpedagogens uppgift var att: 

 identifiera, analysera och förebygga hinder och svårigheter i olika lärmiljöer  

Detta ifrågasattes emellertid av två lärare, som inte ansåg att det var specialpedagogens 
uppgift. Birgit menade att ”…det kan jag nästan tycka är en rektorsfråga”. När det gällde det 
förebyggande arbetet överensstämde lärarnas krav och önskemål sinsemellan. Två lärare 
sade till och med att specialpedagogen borde arbeta ännu mer proaktivt.  

Om examensmålet att ”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 
frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda” (SFS 2007:638), uttryckte lärarna olika 
uppfattningar. Å ena sidan gick svaren isär gällande gentemot vilka specialpedagogen ska 
utöva denna arbetsuppgift. Exempelvis fanns det åsikter om att specialpedagogen ska 
samtala med föräldrarna, men det fanns även motsatta åsikter. Alina menade att: 
”[Samtalspartner och rådgivare, anm. författare] för föräldrar…jag vet inte, för lärare i alla 
fall och andra här på skolan.” Å andra sidan blev det tydligt att samtals - och 
rådgivningsfunktionen sågs som en viktig kompetens som nästan alla lärare efterfrågade. 
Exempelvis att specialpedagogen har den funktionen på möten och elevhälsoteammöten. De 
flesta lärare menade också att specialpedagogen, genom handledning, ska hjälpa läraren i 
konkreta undervisningssituationer. I samband med detta refererade två av lärarna till 
svårhanterbara situationer i undervisningen där lärarens pedagogik inte längre räcker till.  

På organisationsnivå finns överenstämmelse mellan uttryckta krav och önskemål på 
specialpedagogen och examensordningen på följande punkter:  
 

 arbeta förebyggande (förebygga hinder och svårigheter) 

 göra uppföljningar och utvärderingar 

 ha koll på forskningen (insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete) 

 leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med syfte att möta behoven hos alla 
elever.  

I examensordningen uttrycks inte explicit vad ovan nämnda uppgifter konkret ska innebära, 
men informanterna gav en rad förslag (se avsnitt 5.3.2 och 5.4.2) på hur de ville att 
specialpedagogen arbetade med de olika punkterna.  
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5.5.3 Överenstämmelse mellan elevhälsoteamets krav och önskemål och examensordningen 
 

EHT-informanterna uttryckte i princip samma krav som önskemål på specialpedagogen 
gällande arbete på individnivå. Det som framfördes handlade om att specialpedagogen ska 
identifiera elever i behov av stöd, utreda och kartlägga behov samt tillhandahålla tekniska 
hjälpmedel och anpassat material. Om dessa krav och önskemål jämförs med 
examensordningens texter, finns en direkt överensstämmelse med följande: 
 

 identifiera och analysera svårigheter på […] individnivå  
 genomföra pedagogiska utredningar (på individnivå)  

 utforma och genomföra åtgärdsprogram 
 

Utöver detta framkom önskemål om att specialpedagogen skulle ge enskilt strukturstöd, ge 
stöd genom att finnas med i klassrum/stödstuga samt ha ämneskunskaper för att kunna ge 
detta stöd, vilket inte explicit uttrycks i examensordningens texter. Däremot sägs i 
examensordningen att specialpedagogen ska ha ”förmåga att stödja […] elever” (SFS 
2007:638). Specialpedagogen ska även, som tidigare nämnts, fortlöpande identifiera sitt 
behov av kunskap och ständigt utveckla sin kompetens, men i examensordningen är det är 
fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik som anges som krav (ibid.). 
  
Även på gruppnivå uttryckte EHT-informanterna i stort sätt samma krav som önskemål; 

nämligen att specialpedagogen ska vara samtalspartner för/handleda och stödja lärare, 

arbeta (mer) förebyggande, göra uppföljningar samt genomföra utredningar på gruppnivå. 

Utöver detta menade EHT-informanterna att specialpedagogen även ska arbeta för att 

utveckla lärmiljöer. Samtliga krav och önskemål överensstämmer med examensordningens 

texter. 

På organisationsnivå finns en direkt överenstämmelse mellan framförda krav och önskemål 

och examensförordningen gällande att specialpedagogen ska: 

 genomföra utredningar på organisationsnivå 

 vara en kvalificerad samtalspartner  

I anslutning till det sistnämnda, att specialpedagogen ska vara en kvalificerad 

samtalspartner, tillade emellertid en EHT-informant att detta bör rikta sig till all personal. 

Enligt examensordningen gäller som tidigare nämnts detta uppdrag lärare (kollegor), 

föräldrar och andra berörda (SFS 2007:638). Vilka andra berörda kan vara nämns inte i 

examensordningen.  

Dessutom framfördes krav om att specialpedagogen ska ha ett gott samarbete med SYV och 

önskemål uttrycktes om att specialpedagogen ska samarbeta med relevanta externa aktörer. 

I examensordningens text står att specialpedagogen ska ”visa insikt om betydelsen av 

lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper” (SFS 2007:638), vilket överensstämmer 

med informanternas krav och önskemål. 
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6. Analys 
 

Här presenteras den analys som gjorts av resultatet med utgångspunkt i studiens teoretiska 

referensram; de specialpedagogiska perspektiven.  

6.1 Vilka krav och förväntningar har rektorer, lärare och elevhälsoteam på 

specialpedagogens roll? 
 

När elever får svårigheter i skolan kan detta förstås och förklaras på olika sätt beroende på 

betraktarens ´glasögon´. Ur ett kompensatoriskt perspektiv antas orsaken till 

skolproblematik vara att eleven har någon form av tillkortakommande eller avvikelse, som 

ska identifieras och utredas för att sedan kompenseras på något sätt (Nilholm, 2007). Om ett 

ohälsoperspektiv på eleven är utgångspunkten, det vill säga en individualisering av problem, 

tenderar elevhälsoarbetet att fokusera på lösningar på individnivå enligt Törnsén (2014). I 

denna studie uttryckte samtliga informantgrupper långt fler krav och förväntningar på den 

specialpedagogiska rollen, med koppling till insatser på individnivå. Specialpedagogen ska 

identifiera elever i behov av stöd, göra kartläggningar och utredningar, vid behov utforma 

åtgärdsprogram, tillhandahålla tekniska lösningar och se till att material anpassas samt ge 

enskilt strukturstöd, stöd i ämnet och stödja i klassrummet. För att möta dessa krav och 

förväntningar tvingas specialpedagogen i stor utsträckning arbeta ur ett kompensatoriskt 

perspektiv. 

Betraktas elevers skolsvårigheter å andra sidan utifrån ett relationellt (eller kritiskt 

perspektiv) flyttas fokus från individen. Orsaken till problematiken söks då istället utanför 

eleven, exempelvis i den pedagogiska verksamheten, det vill säga på grupp- eller 

organisationsnivå (Nilhom, 2007). Rektorer och lärare uttryckte minst antal krav och 

förväntningar på specialpedagogen med koppling till arbete på gruppnivå. Två krav var 

emellertid gemensamma bland alla tre informantgrupperna, vilka handlade om att 

specialpedagogen ska handleda lärare och bidra till utveckling av lärmiljöer. Dock förekom 

avvikande uppfattningar i framförallt lärargruppen vad gällde dessa uppdrag. Inte alla ville 

ha handledning av eller ha specialpedagogen som samtalspartner. I de studerade 

verksamheterna kan det därför vara svårt för en specialpedagog att arbeta ur ett renodlat 

relationellt perspektiv eftersom detta perspektiv kräver att även skolmiljöerna utsätts för 

granskning och förändring. Alla skolaktörer förefaller inte övertygade om eller redo för 

denna typ av förändring än.  

En lärare uttryckte till och med ett missnöje över att specialpedagogens handledning inte 

lett till önskvärd utveckling av lärmiljön. Betraktar man skolproblematik utifrån ett 

dilemmaperspektiv kan man förstå den sistnämnda lärarens uttalande; ”…det är ett bra 

grundtänk, men samtidigt finns ju problem för vissa…det är ingen lösning för alla och det är 

väldigt lätt att säga till lärarna att du får trolla med knäna”. Dilemmaperspektivet tar i 

beaktande att det saknas enkla lösningar för skolan att anpassa till alla elevers olika behov 

samtidigt som alla elever ska ges möjlighet att utveckla liknande kunskaper (Nilholm, 2007). 

Två informanter gav också uttryck för detta perspektiv när de poängterade att enligt dem 

kommer det alltid att finnas elever i behov av särskilt stöd men att segregerade lösningar bör 

undvikas till förmån för en pedagogisk utveckling av lärmiljöer. De motstridiga kraven på 
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specialpedagogen kanske framförallt kan förstås utifrån detta perspektiv. Risken finns att 

arbetet i stor utsträckning kommer att präglas av kompensatoriska åtgärder, då 

gymnasieskolan av idag inte är anpassad för alla elever. Enkla lösningar saknas inom det 

specialpedagogiska arbetet, vilket kommer att medföra etiska och demokratiska dilemman 

(Nilholm, 2016).  

När det gäller krav förknippade med arbete på organisationsnivå skiljde sig åsikterna något 

mellan informantgrupperna. De krav som emellertid var gemensamma för vissa informanter 

i rektorsgruppen och lärargruppen handlade om att specialpedagogen ska arbeta 

förebyggande och ha insikt i relevant forskning. Trots att många individnivårelaterade krav 

uttrycktes, visar kanske kraven på förebyggande arbete med grund i relevant forskning, att 

det finns rektorer och lärare på de studerade gymnasieskolorna som börjat efterfråga annat 

än enbart individfokuserade åtgärder för att komma tillrätta med lärandeproblematik. Det 

relationella perspektivet har kanske börjat få ett visst genomslag.  

6.2 Vilka önskemål har rektorer, lärare och elevhälsoteamet på specialpedagogens 

roll? 
 

Det kompensatoriska perspektivet med arbete på individnivå blev tydligt genom det 
gemensamma önskemålet i alla tre informantgrupperna, nämligen att specialpedagogen ska 
ha ämneskompetens att stödja elever i ämnet, enskilt eller i klassrummet. Dessutom 
framförde lärare önskemål om att specialpedagogen ska komma med lösningsförslag, göra 
snabb uppföljning när elever hamnar i svårigheter samt testa elever i årskurs 1 i exempelvis 
läsförståelse. EHT-informanterna önskade även att specialpedagogen i större omfattning gör 
kartläggningar och utredningar (på individnivå). Det kompensatoriska perspektivet utgår 
ifrån att individen har förmågor eller egenskaper som i någon mening är problematiska och 
som kräver åtgärder i form av problemkompenserade metoder (Nilholm, 2007), vilket 
nämnda önskemål handlade om.  
 
Önskemål, vilka kan relateras till arbete på gruppnivå och det relationella perspektivet, 
handlade bland samtliga informantgrupper om att specialpedagogen på olika sätt ska 
handleda och stödja lärare. Lärarnas önskemål om stöd innefattade specialpedagogens 
närvaro i undervisningen (klassrummet) och i det pedagogiska samtalet samt att 
specialpedagogen ska möjliggöra arbete i mindre elevgrupper. För att kunna stödja lärare 
menade rektorer att specialpedagogen borde ha specifika ämneskunskaper. Önskemål om 
att specialpedagogen i större omfattning ska göra uppföljningar och utredningar (på 
gruppnivå) samt arbeta mer förebyggande framfördes av EHT-informanter. Nilholm (2007) 
menar att behov av specialpedagogisk verksamhet kan uppstå till följd av sådant som 
skolans misslyckande och professionellas intressen. Därför är informanternas önskemål 
förståeliga utifrån svårigheten att möta alla elevers olika behov. 
 
På organisationsnivån blev det relationella perspektivet i hög grad tydligt genom de 

önskemål som framfördes. Rektorer såväl som några lärare önskade att specialpedagogen 

skulle arbeta med (leda) verksamhets- och skolutveckling. EHT- informanterna önskade, 

förutom att specialpedagogen samarbetar med externa aktörer, precis som rektorerna, att 

specialpedagogen genomför utredningar på organisationsnivå. Förutom detta framförde 

rektorerna önskemål om att specialpedagogen arbetar förebyggande, gör uppföljningar samt 
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är ett rektorsstöd. Alla medlemmar i samtliga informantgrupper var överens om att nya sätt 

för att komma till rätta med elevers skolsvårigheter borde prövas. När detta perspektiv 

anammats förstås specialpedagogiken som något som samspelar med övrig pedagogisk 

verksamhet (Nilholm, 2007). 

När informanternas önskemål vägdes samman, exempelvis krav på enskilt ämnesstöd kontra 
en utveckling av lärmiljöerna, framträdde en bild som kanske motsvarar det Nilholm (2007) 
benämner som ett hybridperspektiv. Det vill säga en form av kompromiss mellan det 
kompensatoriska (traditionella) och det kritiska (eller relationella) perspektivet. Det som 
emellertid talar emot att aktörerna har anammat ett mer kritiskt perspektiv är att om detta 
präglar verksamheten utgör elevers olikheter grunden för det pedagogiska arbetet (ibid.), 
vilket inte tydligt framkom vid intervjuerna med de olika informantgrupperna.  
 

6.3 På vilket sätt överensstämmer krav och önskemål med den specialpedagogiska 

examensordningen? 
 

I examensordningen (SFS 2007:638) framstår specialpedagogens yrkesroll som 
mångfacetterad. Specialpedagogen ska kunna arbeta på flera nivåer inom skolan samt mot 
diverse målgrupper som elever, föräldrar, pedagoger, elevhälsoteam, rektorer mm. Det 
centrala ligger i att stödja elever men detta kan åstadkommas på flera sätt. I 
specialpedagogens uppdrag ingår därför att arbeta tillsammans med skolans ledning och 
kritiskt granska, påverka och utveckla organisationen. Dessutom ska specialpedagogen 
kunna handleda, vägleda, ge råd och vara pedagogisk expert inom skolan. 

När det gäller examensordningens texter som handlar om uppdrag på grupp -och 
organisationsnivå fanns det överlag en överenstämmelse mellan dessa och rektorers, lärares 
och elevhälsoteamets krav och önskemål. Exempelvis när informanterna uttryckte att 
specialpedagogen ska ”jobba förebyggande”. Då avspeglades ett relationellt perspektiv i 
deras uppfattning. I detta fall är själva examensmålet; medverka i förebyggande arbete och i 
arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, redan formulerat utifrån 
detta perspektiv, det vill säga problemet flyttas bort från individen till lärmiljöer som gynnar 
elevens utveckling. Beträffande specialpedagogens funktion som kvalificerad samtalspartner 
och rådgivare i pedagogiska frågor överensstämde inte till fullo lärargruppens krav och 
önskemål med examensordningen. Å ena sidan efterfrågades det av informanter, men å 
andra sidan fanns det lärare som ställde sig kritiska till uppdraget.  
 

Utifrån de olika specialpedagogiska perspektiven framträdde här några intressanta aspekter. 
Vissa uppdrag i examensordningen (SFS 2007:638) går nämligen att tolka ur ett (traditionellt) 
kompensatoriskt perspektiv vilket kan leda till en fokusering på individnivå. Exempelvis om 
pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram framförallt riktas mot individens 
tillkortakommanden och individrelaterade åtgärder sedan väljs. Även förmågan att stödja 
barn och elever är tänkbar att koppla till det kompensatoriska perspektivet, eftersom det 
inte tydligt skrivs i examensordningen på vilket sätt specialpedagogen ska utföra detta 
uppdrag. I lärargruppen och i elevhälsoteamgruppen fanns en tendens att förespråka det 
kompensatoriska perspektivet på individnivå. En del av informanterna tänkte inte i första 
hand att specialpedagogen skulle lägga störst vikt på att utveckla lärmiljön för att försöka 
anpassa den till alla elever med olika behov, utan istället dominerade ofta det 
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kompensatoriska perspektivet, som när enskild undervisning förespråkades för att korrigera 
elevens brister. 

På båda gymnasieskolorna försökte man ”fånga upp” alla elever som riskerar att hamna i 
svårigheter, genom sådant som EVI-ärenden, lärstudior, mattestugor och så vidare. Dessa 
”lösningar”, införda på gruppnivå, visar kanske en koppling till det relationella perspektivet. 
Eller så råder även här det kompensatoriska perspektivet, det vill säga problem lyfts ut ur 
klassrummet och ”mer av samma” erbjuds fast i en annan miljö, även om det uttalade syftet 
är ett annat. Samtidigt bör det framhävas att det i lärargruppen och bland några i 
elevhälsoteamgruppen lyste igenom en uppgivenhet, när de framförde krav på att 
specialpedagogen skulle arbeta mer mot den enskilda eleven och de till och med önskade att 
enskilt stöd skulle ingå i specialpedagogens arbetsuppgift och examensordning. Lärarna 
mäktade inte alltid med att anpassa undervisningen till alla elevers olika behov, i alla fall inte 
med det stöd (eller kanske brist på stöd) som de idag hade till sitt förfogande. 

Nilholm (2016, 22 november) poängterar att det i examensordningen för specialpedagoger 
dominerar ett ”synsätt som är en form av kompromiss mellan det traditionella 
[kompensatoriska, anm. författarna] perspektivet och det kritiska [relationella, anm. 
författarna] perspektivet; vilket han kallar systemperspektivet. Systemperspektivet innebär 
att problem (och åtgärder) förläggs på olika nivåer, vanligtvis talar man om individ-, grupp- 
och skolnivå (ibid.). Enligt Nilholm är det ett förhållandevis bra synsätt, men det har haft 
svårigheter att ”få fäste i en praktik som till stora delar verkar föredra att rutinmässigt 
placera problemen på individnivå” (ibid.). Även resultatet i denna studie gör de här 
svårigheterna uppenbara.  
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7. Diskussion 
 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion som följs av en resultatdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 
 

Att utifrån studiens syfte använda sig av den halvstrukturerade intervjun med öppna 

följdfrågor visade sig vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Detta eftersom samma centrala 

frågeställningar därmed ställts vid samtliga intervjuer, trots att undersökningen genomförts 

vid två gymnasieskolor och av två intervjuare, samtidigt som intressanta svar har kunnat 

följas upp. Eftersom tiden var mycket begränsad fanns inte möjlighet att presentera 

resultatet för informanterna. Om informanterna hade getts möjlighet att läsa igenom sina 

uttalanden hade å ena sidan deltagarvalideringen kunnat stärkas, medan å andra sidan 

risken hade varit att de inte accepterat sina intervjusvar om de upplevts osammanhängande 

och förvirrande (Kvale & Brinkmann, 2009), även om svaren korrekt beskrivit deras krav och 

önskemål.  

Vidare hade studiens trovärdighet eventuellt kunnat öka genom att kombinera kvalitativa 

intervjuer med en kvantitativ undersökning, exempelvis en enkätundersökning bland en 

större grupp lärare. En enkätundersökning valdes dock bort av tidsskäl, eftersom en sådan 

kombination hade överskridit studiens ram, och dessutom menar vi att intervjuer med lärare 

gav mer detaljerad information än vad en enkätundersökning utan möjlighet till följdfrågor 

skulle ha givit. 

Enligt Bryman (2011) finns en risk för reaktiva effekter, det vill säga påverkan vid 

intervjusituationer. Vi har emellertid stävat efter att minimera vår egen påverkan under 

intervjuerna exempelvis genom att hålla oss neutrala inför informanternas åsikter. Dock kan 

vårt individuella sätt att ställa frågor, vår närvaro och vårt kroppsspråk oavsiktligt ha 

påverkat informanterna. Även om alla samtal ägde rum i en lugn och avspänd atmosfär inser 

vi ”att intervjuns ´onaturliga´ karaktär också kan betraktas som en kontext i vilken reaktiva 

effekter kan bli aktuella” (Bryman, 2011, s. 443). Kvale och Brinkmann (2009) påtalar även 

att det ibland kan råda en asymmetrisk maktrelation mellan forskaren och intervjupersonen 

till följd av att forskaren ofta kan vara personer med makt. I denna studie var snarare 

maktförhållandena till informanternas fördel genom deras professionella roller, vilket vi 

också bedömer har minimerat de reaktiva effekterna.  

Trots att två pilotintervjuer gjordes blev det ändå nödvändigt att göra små justeringar i 

intervjuguiden för att vara ännu bättre förberedda inför nästa intervju (Trost, 2010), med 

risk för att intervjuerna inte genomförts exakt lika varje gång och svarens innehåll därmed 

påverkats (Bryman, 2011). Däremot har som tidigare nämnts samtliga intervjuer rört det 

övergripande området, samma frågeställningar har använts vid samtliga intervjuer och inga 

svar har avvikit markant från varandra, vilket torde innebära att de variationer som kan ha 

förekommit i frågeställandet inte haft någon avgörande betydelse för resultatets 

trovärdighet. 

Som beskrivits i kapitlet 4.5 har vi försökt att åstadkomma ett representativt urval (Bryman, 

2011), av lärare på de aktuella gymnasieskolorna. Det är dock inte säkert att urvalsgruppen 
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verkligen representerar åsikterna i hela lärargruppen eftersom sju lärare är en liten andel av 

totalt 250 lärare som arbetar på de aktuella skolorna. Vi har försökt att motverka denna brist 

genom en omsorgsfull planering av intervjupersonernas urvalskriterier (se kapitel 4.5 Urval).  

Bortfallet i intervjugruppen rektorer anser vi inte som problematisk. Enligt Bryman (s 181) 

går det vid bortfall sällan att avgöra om det finns ”viktiga skillnader mellan urvalet och 

populationen när det gäller mer `djupgående` variabler som attityder och 

beteendemönster”. Med andra ord kan resultatet angående rektorsgruppen antas vara 

tillförlitligt, eftersom den rektor som inte svarade förmodligen hade liknande åsikter i frågan 

och därmed inte skulle ha påverkat utfallet nämnvärt. 

Vid tolkningen av informanternas uttryckta uppfattningar och åsikter kring den 
specialpedagogiska rollen har den förförståelse som funnits använts som stöd för att försöka 
skapa ny förförståelse. Detta genom att varje informants utsaga bidragit till en ökad 
förståelse för de sammantagna krav, förväntningar och önskemål som specialpedagogen kan 
ställas inför på gymnasiet, vilket i sin tur kastat nytt ljus över de enskilda informanternas 
uppfattningar. Andersson (2014) påtalar att tolkningen utifrån det nya inte kan ge en 
slutgiltig sann tolkning, men istället kan bidra med en mening och förståelse av det 
studerade. Eftersom vår studie bygger på andra yrkesgruppers upplevelser, erfarenheter och 
tankar kring specialpedagogens yrkesroll varierade svaren. Detta har gjort det svårare att 
generalisera men vissa slutsatser har vi ändå kunnat dra med stöd från tidigare studier. Våra 
egna erfarenheter och förförståelse om skolans värld har både underlättat och försvårat 
förståelsen av åsikterna som framkommit i studien. Tillsammans har vi ungefär 34 års 
erfarenhet inom skolans värld som grundskol-och gymnasielärare vilket kan ha inverkat på 
tolkningen av studiens resultat. Dock inte menligt enligt vår uppfattning.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens resultat visar att specialpedagogens yrkesutövning präglas av skolans 
styrdokument. Intervjusvaren från rektorer, lärare och elevhälsoteam i de två undersökta 
gymnasieskolorna visade också vilken stor påverkan krav och förväntningar men även 
önskemål har på specialpedagogens arbetsuppgifter även om informanterna inte är 
medvetna om det i sitt vardagliga arbete. I detta kapitel kommer vi därför att lyfta delar av 
det resultat som framträtt och med stöd av tidigare forskning försöka bringa klarhet i vad 
som kan ligga till grund för de krav och önskemål som informanterna framförallt uttrycker. 
Kapitlet avslutas med några funderingar kring vilka konsekvenser detta kan få för den 
specialpedagogiska yrkesrollen. 

De olika skolaktörerna vill att specialpedagogen ansvarar för traditionella uppdrag som att 
identifiera elever i behov av stöd, att göra kartläggningar och utredningar samt att utforma 
åtgärdsprogram. Förutom detta framkom följande som vi valt att lyfta extra: 

 Samtliga specialpedagoger i den större gymnasieskolan ger i mer eller mindre stor 
omfattning enskilt stöd till elever som av olika anledningar får problem i sitt lärande 
(i undervisningen). I den mindre gymnasieskolan är förhållandena nästan de 
motsatta. Där ger nästan ingen specialpedagog enskilt stöd, men där efterfrågas å 
andra sidan detta av lärarna. På båda skolorna uttrycker emellertid en majoritet av 
rektorerna och även flera av EHT-informanterna att det inte är så specialpedagogen 
främst ska arbeta. De vill hellre att lärare får stöd av specialpedagogen antingen i 
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själva klassrumsundervisningen eller att de genom handledning tillsammans 
åstadkommer en utveckling av lärmiljöerna. Enligt en rektor vill vare sig hans 
specialpedagog eller lärarna på skolenheten att extrastöd till elever skulle ges på 
annat sätt än enskilt, och detta förklarade han med att ”jag tror att det finns två 
motstånd, dels lärarna att man kanske inte vill…att man har svårt att komma in i 
klassrummet, och dels kanske specialpedagogen inte själv har viljan…det är ju svårt i 
ämneslagen”.  

 Flera lärare vill emellertid att specialpedagogen ger elever ämnes- eller strukturstöd 
utanför klassrummet (enskilt), i klassrummet eller i stödstugor, och bara en del av 
lärarna vill ha specialpedagogen som samtalspartner i pedagogiska frågor, medan 
andra inte alls känner behov av det. 

 Informanter i samtliga yrkesgrupper anser att specialpedagogen med fördel ska ha 
ämneskunskaper i exempelvis matematik eller programspecifika ämnen för att kunna 
stödja elever och lärare i ämnet. 

 Att specialpedagogen leder utvecklingen av det pedagogiska arbetet är så inte vanligt 
förekommande på de studerade skolorna. Bara en rektor ger i sin beskrivning av 
specialpedagogens uppgifter konkreta exempel på att specialpedagogen arbetar med 
detta. Bland rektorer och lärare finns däremot önskemål om att specialpedagogen 
ska arbeta med verksamhets- och skolutveckling.  

 I alla yrkesgrupper framförs önskemål om att specialpedagogen i större omfattning 
ska arbeta förebyggande. 

 
Hedström refererar till en studie gjord 2004 som visade att kollegors och rektorers 
förväntningar kan överensstämma dåligt med specialpedagogens ambitioner och utbildning, 
och att det inte är ovanligt att specialpedagogen arbetar med traditionella 
specialläraruppgifter, till exempel ger enskilt stöd och gör åtgärdsprogram, snarare än 
arbetar med skolutveckling (Hedström, 2004). I denna studie överensstämmer vissa krav och 
önskemål mycket väl med den specialpedagogiska examensordningen, men varför gör inte 
alla det? Under de tolv år som gått sedan den refererade studien gjordes, borde det ha hänt 
mycket i skolan, men fortfarande är det inte alla specialpedagogiska kompetenser som 
nyttjas och efterfrågas. Vissa informanter anser till och med att specialpedagogen ska ha 
andra kompetenser än vad utbildningen ger. Dessutom skiljer sig krav och önskemål mellan 
de olika yrkesgrupperna, och till viss del även inom den enskilda gruppen.  
 
De dokument som skolan har att rätta sig efter och som ger riktlinjer för hur verksamheterna 
bör organiseras, kanske delvis kan ge en förklaring. Dessa dokument är inte riktigt 
synkroniserade med den specialpedagogiska examensordningen, eller är det kanske tvärtom 
synkronisering saknas…? I Skolverkets stödmaterial (Skolverket 2014b), anges att olika 
former av extra anpassningar bland annat kan innefatta att: 

Elever kan behöva stöd av […] specialpedagog under en begränsad period, 

till exempel några lektioner i veckan under några månader. Det kan gälla 

färdighetsträning, till exempel att intensivträna läsning, skrivande eller 

räkning. Det kan också handla om att hjälpa elever att hitta fungerande 

strategier för att kunna fokusera bättre eller att lära sig hantera en särskild 

studieteknik (Skolverket, 2014b).  

I examensförordningen står emellertid inte explicit att specialpedagogen ska ha vare sig 
specifika ämneskunskaper för att ´intensivträna läsning, skrivande eller räkning´, eller ska ta 
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ut elever från klassrummet för att ge enskilt stöd i ämnet, däremot att specialpedagogen ska 
ha ”förmåga att stödja barn och elever” (SFS 2007:638). Varför menar Skolverket att 
specialpedagogen ska ge ämnesstöd och dessutom enskilt, när inte heller tidigare forskning 
ger stöd för segregerade lösningar (Egelund et al., 2006)? Utbildningen till specialpedagog 
har istället förmedlat att stöd ska ges men framförallt genom en utveckling av 
verksamheterna (lärmiljöerna). Som specialpedagoger har vi förberetts för att göra 
pedagogiska utredningar på samtliga nivåer (individ, grupp och organisation), att vara 
samtalspartner och kunna handleda, att arbeta med förändringsarbete och att göra 
uppföljningar och utvärderingar. Dessutom har utbildningen förmedlat att vi tillsammans 
med personal och ledning ska arbeta för en utveckling av den pedagogiska verksamheten 
baserad på relevant forskning. Det vi kan befara är emellertid att samtliga färdigheter inte 
kommer att efterfrågas, och måhända kommer vi att förväntas arbeta med sådant vi inte 
direkt utbildats för. Enligt tidigare forskning kan då vår uppgift bli att själva bygga upp 
strukturer som stödjer utvecklingen av en specialpedagogisk verksamhet som stämmer 
bättre med den elev- och värdesyn vi förvärvat genom utbildningen (Hansen Malmgren, 
2002). För att åstadkomma detta är det nödvändigt att omgivningens krav och förväntningar 
(kanske baserade på tidigare traditioner) förstås och tillmötesgås för att vi ska kunna vinna 
respekt och få förtroende att succesivt åstadkomma en förändring (ibid.). Därför följer här 
en diskussion kring de olika informantgruppernas krav och önskemål, med syfte att försöka 
förstå bevekelsegrunden för deras uppfattningar.  

Hur kan rektorers krav och önskemål förstås? 
Ansvaret för att skapa goda lärmiljöer och en bra arbetsmiljö ligger på rektorerna 

(Hallerström, 2006) som ska säkerställa att alla i verksamheten målmedvetet arbetar för att 

detta ska bli verklighet (Törnsén, 2014). Emellertid ger inte skollagen några konkreta 

handlingsanvisningar utan rektorerna måste göra bedömningar om vilka åtgärder som kan 

antas utveckla verksamheten mot önskade mål. Den eftersträvade lärmiljön uppnås inte 

alltid även om rektorerna har både god vilja och ambition, och uppdraget kan försvåras till 

följd av krav och förväntningar från olika aktörer (ibid.). På de studerade gymnasieskolorna 

förekommer disparata krav och förväntningar bland informanterna. Exempelvis säger 

rektorerna att de inte vill att specialpedagogen ger enskilt stöd, men ändå är det vanligt 

förekommande på den större gymnasieskolan, och bland flera lärare och EHT-informanter 

efterfrågas det. Dessutom förekommer det att specialpedagogen föredrar att ge enskilt stöd 

istället för att vara delaktig i lärmiljöerna. Vidare förespråkas bland alla rektorer och EHT- 

informanter att specialpedagogen ska vara samtalspartner för lärare, men det vill inte alla 

lärare, och det är inte heller vanligt förekommande. Detta är en viktig aspekt som rektorn 

måste beakta och samtidigt bemöta på ett professionellt sätt, men enligt studier styrs inte 

alltid den specialpedagogiska verksamheten av rektorn (ledningen). Istället kan lärare ofta 

vara de informella maktinnehavare när det handlar om extra stöd till elever (Hansen 

Malmgren, 2002), vilket är något som framträder i denna studie. Emellertid är det rektorn 

som beslutar om hur verksamheten ska organiseras och hur resurserna ska användas (SFS 

2010:800). Om rektorerna då inte prioriterar att specialpedagogen ska ge handledning, och 

lärare av olika anledningar inte efterfrågar det, kan det enligt Hansen Malmgren (2002) 

förklara det motstånd mot handledning som kan förekomma.  
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På de studerade gymnasieskolorna är specialpedagogerna i mycket liten omfattning 

ansvariga för att ´leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet´. Däremot framförs önskemål 

från både rektorer och lärare om att specialpedagogen ska arbeta med 

verksamhetsutveckling. Scherp & Scherp (2007) beskriver skolan som en lärande 

organisation, där erfarenheter ska användas för att vidareutveckla verksamheten (ibid.). En 

kontinuerlig utveckling kräver en självförnyande förmåga, och då är dialog genom 

professionella samtal ett centralt redskap (Myndigheten för skolutveckling, 2003b). Denna 

färdighet förvärvar specialpedagoger genom sin utbildning, men elevhälsans kompetens 

används enligt utredningar tyvärr sällan som resurs (SOU2016:77 ). Vid 

verksamhetsutveckling måste ledarskapet matcha rådande skolkultur och även om motstånd 

eller turbulens i verksamheten uppstår är det nödvändigt att rektorn håller fast vid sin 

övertygelse (Ahrenfelt, 2001). En rektor utan samma utbildningsbakgrund som de lärare som 

ska ledas kan ha svårt att utveckla och utmana i pedagogiska frågor, vilket emellertid kan 

kompenseras om rektorn får stöd från någon med lärarbakgrund, (Hallerström, 2006) 

exempelvis en specialpedagog. Rektorerna i denna studie uttrycker önskemål om att 

verksamheterna med specialpedagogernas hjälp ska utvecklas, men av någon anledning sker 

inte detta. Kanske får pedagogiska utvecklingsfrågor träda tillbaka när rektorerna måste 

balansera behov och resurser och tvingas göra prioriteringar, vilket leder till att ekonomiska 

aspekter ibland konkurrerar ut mer verksamhetsrelevanta lösningar (Persson & Persson, 

2012)? Dessutom förekommer många perspektiv på inkludering ute i verksamheterna och 

förväntningarna på vad specialpedagogen ska arbeta med, på vilket sätt och varför 

problematiseras inte i tillräcklig omfattning (Ahlefeld Nisser, 2013). Detta kanske kan 

förklara varför specialpedagogerna inte arbetar med verksamhetsutveckling utan framförallt 

har ett kompensatoriskt uppdrag, men också varför informanter från samtliga grupper 

menar att specialpedagogen ska arbeta i de stödstugor som finns och att ingen uttrycker 

farhågor över att denna stödverksamhet kan upplevas som stigmatiserande. 

Specialpedagoger har egentligen inte så mycket att säga till om, i och med att de i juridisk 

mening saknar reellt beslutsmandat i skolfrågor. I skollagen anges inte ens att den som ska 

tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser ska vara utbildad specialpedagog 

(SFS 2010:800, kap 2, §25). Rektorer måste våga vidmakthålla att syftet och målet för 

samtliga professioners arbete i skolan, är att verka för bästa möjliga lärande för alla elever 

(Törnsén, 2014). Om rektorer inte mäktar med detta och inte ger erforderligt stöd för 

specialpedagogen att arbeta utifrån sitt fastställda relationella uppdrag, riskerar 

specialpedagogen att överhopas av arbete direkt mot elever i svårigheter och därmed bidra 

till att upprätthålla ett segregerat och ojämlikt system (Ahlefeld Nisser, 2013).  

Om gemensamma mål för skolans arbete dessutom saknas och ingen tydligt formulerad 

utgångspunkt finns, kan rektorernas ledning av elevhälsoarbetet bli otydligt (Törnsén, 2014), 

vilket kanske kan förklara varför vissa krav och önskemål i de studerade verksamheterna inte 

alltid överensstämmer med de rektorerna uttrycker.   

Hur kan lärares krav och önskemål förstås? 
Att lärarna i denna studie i så stor omfattning föredrar att specialpedagogen ger enskilt stöd, 

kanske till en del kan förstås genom de ökade krav som idag ställs på elever och därmed 



65 
 

lärare, och att stödet för att utveckla lärmiljöer inte är tillräckligt ännu. Skolan generellt och 

gymnasieskolan (högre studier) i synnerhet var från början förbehållet en liten elit (Hjörne & 

Säljö, 2013) men omfattar idag, efter ett flertal reformer under 1800-, 1900- och 2000-talet, 

i princip alla ungdomar i en enhetlig treårig gymnasieskola med mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystemet där alla läser vissa kärnämnen (Lärarnas historia, 2010; Skolverket, 2011a; 

Björklund et al., 2010). I och med att i princip alla ungdomar idag läser vidare på gymnasiet, 

har det medfört elevgrupper som ofta är långt ifrån homogena och lärarna ställs inför många 

skiftande behov att ta hänsyn till. I Skolverkets allmänna råd från 2014 betonas emellertid 

att särskilt stöd endast får ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp, om särskilda skäl 

föreligger (Skolverket, 2014a), men enligt en undersökning från 2010/2011 ges 

specialpedagogiskt stöd i gymnasieskolan fortfarande till största del utanför ordinarie 

lektionstid (Ramberg, 2015). Efter gymnasiereformen 2011 har kraven på gymnasieeleverna 

för att få examen skärpts (Skolverket, Utbildningsstatistikenheten, 2015), vilket i sin tur 

påverkat lärarnas arbetssituation ytterligare. För att de ska kunna utöva ett gott pedagogiskt 

arbete är det av stor betydelse att rektorer och andra viktiga stödjande personalkategorier 

kan underlätta och möjliggöra lärarnas uppdrag (SOU 2016:38). Dock uppger många 

gymnasielärare att specialpedagog- eller speciallärarresurserna ofta är dåligt anpassade till 

de behov som föreligger (Danielsson, 2015), och många lärare uppger att de känner sig 

otillräckliga och att nödvändiga förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete saknas (SVT 

Nyheter, 2015). Aktuell statistik visar också att bland landets gymnasielärare har 

sjukskrivningar på grund av stressrelaterade sjukdomar ökat med 87 procent under en 

femårsperiod (ibid.). Gymnasielärare undervisar varje vecka i många och ofta stora klasser, 

vilket ställer höga krav på lärarens förmåga att både stötta och utmana mångfalden av 

elever. Saknar läraren kunskap om vilket stöd olika elever kan behöva blir kanske den 

enklaste lösningen att lägga största ansvaret för att klara studierna på eleven, eller att 

efterfråga färdiga lösningar från specialpedagogen (Bruce et al., 2016). Med detta i åtanke 

ter sig inte kravet från lärarna att specialpedagogen ska ge elever ämnes- eller strukturstöd 

utanför klassrummet, så märkligt. Det blir en snabb lösning på ett till synes annars olösligt 

problem. Utifrån ett specialpedagogiskt relationellt synsätt känns det dock inte 

tillfredsställande.  

Flera lärare på de studerade gymnasieskolorna önskar att specialpedagogen finns med som 

stöd i klassrummet men hur kan det komma sig att bara vissa lärare vill ha specialpedagogen 

som samtalspartner i pedagogiska frågor, medan att andra föredrar att föra sådana samtal 

med sina lärarkollegor? När specialpedagogutbildningen inrättades var intentionen att 

ersätta det traditionella elevcentrerade problem- och åtgärdsperspektivet med ett mer 

relationellt perspektiv, där bland annat handledning för lärare skulle utveckla den 

pedagogiska verksamheten (Hansen Malmgren, 2002). Ute i verksamheterna uppstod dock 

ett missnöje med specialpedagogrollens nya uppdrag, och istället efterfrågades mer arbete 

direkt mot eleverna (Ahlefeld Nisser, 2013), vilket också informanter i denna studie önskar. 

De menade även att ämneskunskaper är nödvändiga för att specialpedagogen ska kunna ge 

adekvat stöd till elever men också för att kunna vara ett stöd för lärare. Sahlin (2010) 

påpekar att många specialpedagoger är kvinnor (vilket också alla specialpedagoger på de 

studerade gymnasieskolorna är), att de ogärna vill framstå som experter och att de genom 

sitt kön är bärare av genusladdade värderingar gällande vilka kunskaper som är av mest 
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betydelse; den praktiknära erfarenhetsbaserade eller den skolade teoretiska. Enligt Sahlin (2010) 

prioriteras ofta den skolade teoretiska kunskapen, vilket kan få till följd att 

specialpedagogens erfarenhetsbaserade kunskap inte värderas lika högt. Hänger det 

måttliga intresset för specialpedagogisk handledning bland lärarna och önskemålen om 

ämneskunskaper samman med bristande legitimitet och otillräckligt förtroende för 

specialpedagogrollen och den kunskap som specialpedagogen besitter? En rektor i studien 

säger att ”…för att få förtroendet att vara den som kan ge råd och utmaningar till lärarna, 

måste lärarna ha förtroende för specialpedagogens kompetens, trovärdighet och 

tillförlitlighet”. Lärarkollegier är ju nämligen sociala system och för att specialpedagogen ska 

ges legitimitet att leda pedagogiska diskussioner måste förtroendefulla relationer skapas för 

att samverkan ska komma till stånd (Eriksson Gustavsson et al., 2016). Vilket också en lärare 

ger uttryck för när hon säger att ”…det är mycket personligt och det behöver vara en person 

som man känner förtroende för, annars känner man bara att man blir kontrollerad”.  

Något som överraskade oss var att det bland lärarna fanns en viss osäkerhet kring vad 

specialpedagogen arbetar med och vilka krav lärarna kunde ställa på specialpedagogen. Till 

exempel sa Albert: ”Ja, det är väl det dom inte själva vet här på skolan från år till år”. Några 

informanter från lärargruppen angav som orsak till sin osäkerhet, skolledningens otydliga 

kommunikation om specialpedagogens funktion. Det är en tydlig fingervisning om hur viktigt 

det är att skolledare och pedagoger får möjlighet att gemensamt koordinera den 

specialpedagogiska kompetensen så att verksamheten vidareutvecklas effektivt (Kafele, 

2015; Partanen, 2012; Scherp&Scherp, 2007). 

Hur kan EHT-informanternas krav och önskemål förstås? 
Även om elevhälsoteamet i större utsträckning än lärare menar att specialpedagogens 
uppgifter bör ligga på organisationsnivå ska specialpedagogen enligt deras åsikt mest arbeta 
på individnivå. I samband med det kräver informanterna ett intensivt arbete på individnivå 
med särskilt stöd där det läggs vikt på arbete med enstaka elever, med andra ord ett ganska 
traditionellt arbetssätt ur en kompensatorisk synvinkel. En studievägledare vill inte ens 
samarbeta med ett flertal specialpedagoger, utan hon kräver ett samarbete med en 
speciallärare eller en specialpedagog med speciallärarfunktion som med fördel skulle arbeta 
enskilt med eleverna.   
 
Däremot ska elevhälsans arbete egentligen vara förebyggande och hälsofrämjande (SFS 
2010:800). Ändå läggs det enligt informanterna mest tonvikt på åtgärdande 
kompensatoriska insatser på individnivå som inte heller ifrågasätts av informanterna (SFS 
2010:800; Hjörne & Säljö, 2013). Här blir samma problem tydligt vilket även forskningen 
framhåller, nämligen att elevhälsoteamets arbete oftast utgår från ett ohälsoperspektiv. 
Följden kan vara att problemet individualiseras och i slutändan är eleven i alltför stor 
utsträckning ensam ansvarig för sitt problem (Hjörne & Säljö, 2013).  
 

En annan trolig förklaring till den ovan beskrivna inställningen kan finnas i 
gymnasieskolornas verksamhetskulturer. Möjligtvis kännetecknas elevhälsoteamets arbete 
av en reaktiv verksamhetskultur, där det prioriteras hårt bland arbetsuppgifterna för att 
hitta någon form av fungerade rutiner och arbetsformer, eventuellt på grund av resurs- och 
tidsbrist (Jakobsson & Lundgren, 2013). Främst tidsbristen påpekas av elevhälsoteamets 
informanter flera gånger. På grund av sådana brister blir det för elevhälsoteamet mycket 
svårt att arbeta utifrån ett multiprofessionellt synsätt samtidigt som det är osannolikt att 
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specialpedagogens kompetens samt elevhälsoteamets tvärvetenskapliga synsätt nyttjas till 
fullo (Törnsén, 2014; Hjörne & Säljö, 2014; Partanen, 2012).  Möjligen behöver skolledningen 
och elevhälsoteamet gemensamt ser över rollerna inom elevhälsoteamet samt deras 
arbetsformer för att professionellt tillämpa specialpedagogisk kompetens. 
 
Anmärkningsvärt i samband med resultatet kring elevhälsoteamets önskemål är att 
personalen där yttrar ett större behov av att specialpedagogen samarbetar ännu mer med 
andra aktörer. Enligt informanterna skulle det leda till ett förbättrat samarbete samt ett 
förbättrat arbete i förebyggande syfte. Eftersom båda undersökta gymnasieskolor är relativt 
stora skolor med flera rektorsområden uppenbarar sig samma problem som Partanen (2012) 
beskriver, nämligen att gymnasieskolans stora programorganisation kan skapa problem. På 
den större skolan finns en specialpedagog per rektorsområde, men övriga i elevhälsoteamet 
måste arbeta mot flera rektorsområden. I den mindre skolan nyttjas såväl den 
specialpedagogiska kompetensen som övriga i elevhälsoteamet gemensamt av flera 
rektorsområden. En skolsköterska uppmärksammar ytterligare ett problem, nämligen att det 
inte är lätt för henne att förhålla sig till olika rektorer samt specialpedagoger parallellt. 

Dessutom har hon i sin funktion som skolsköterska en strängare tystnadsplikt än andra 
aktörer i elevhälsoteamet. Eftersom det är fyra rektorer per skola som ansvarar för vissa 
program med ett skiftande elevhälsoteam finns det inte heller en gemensam ledande 
samordnare som kan driva specialpedagogiska frågor ur ett helhetsperspektiv (Partanen, 
2012). Frågan blir här vilken person och med vilken kompetens som i slutändan är mest 
lämplig att ta hand om samordningsfunktionen? Ska det vara rektorn som enligt skollagen 
(SFS 2010:800) har det yttersta ansvaret för alla frågor som rör det specialpedagogiska 
fältet? Eller kan det vara en annan kompetent person, till exempel specialpedagogen med 
sin behörighet men som (tyvärr) saknar mandat enligt skollagen (SFS 2010:800)?  

Vilka kan konsekvenserna bli för den specialpedagogiska yrkesrollen?  
Som vi beskrivit tidigare finns det enligt vår undersökning en rad olika förklaringar till varför 
kraven på den specialpedagogiska yrkesrollen är disparata. Det leder i sin tur till att 
specialpedagogerna på de två undersökta gymnasieskolorna inte får eller vill arbeta till fullo 
enligt de krav som är förankrade i examensordningen (SFS 2007:638). 

Informanternas svar visar på stora skillnader i frågor som rörde specialpedagogens 
övergripande uppdrag att driva skolutvecklingen samt specialpedagogens handledande och 
rådgivande funktion. En konsekvens av detta är att specialpedagogen inte nyttjas på ett 
effektivt sätt, speciellt inte av den personal som generellt ifrågasätter specialpedagogens 
uppdrag (Bladini, 2004; Sahlin, 2010). En lärare säger i samband med specialpedagogens 
funktion som kvalificerad samtalspartner att ”det är inget som jag har behov av… det är 
sällan jag pratar med specialpedagogen”. På så sätt kan det vara svårt för specialpedagogen 
att få fäste med sitt uppdrag och bli accepterad av sina lärarkollegor.  

Redan för över tio år sedan påpekade forskaren Bladini specialpedagogens viktiga funktion 
inom skolutvecklingen. Enligt Bladini skulle specialpedagogen inte bara arbeta med eleven 
utan även med skolutveckling tillsammans med lärare och skolledning (Bladini, 2004). Vi 
frågar oss varför inte mer har hänt inom dessa områden på våra undersökta gymnasieskolor. 
En bidragande orsak till att det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogens 
kompetensanvändande skiljer sig beskrivs i Ahlefeld Nissers (2013) forskning om skilda 
förväntningar på specialpedagogen. Där påpekas avsaknaden av professionella kännetecken, 
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vilket ska vara en gemensam vetenskaplig kunskapsbas och överenstämmelse kring vilka 
uppgifter specialpedagogen ska utföra. Därtill kommer att alla yrkesgrupper, även 
specialpedagogen, ska ha en gemensam organisation (ibid.). Precis när det gäller dessa tre 
kännetecken visar studiens resultat brister på båda undersökta gymnasieskolor. Vi anser att 
det kommer att kräva en hel del arbete och mycket tid främst av skolledningen och helst 
gemensamt med specialpedagoger tills alla kriterierna kan uppfyllas.  

En av de svåraste frågorna som även påverkar hur specialpedagogen kan nyttjas på bästa 
sätt rör gymnasieskolors komplicerade och stora organisationer (Partanen, 2012). Bara på de 
två studerade gymnasieskolorna fanns det stora skillnader mellan hur de specialpedagogiska 
resurserna användes. Vi som blivande specialpedagoger måste vara inställda på att 
gymnasieskolornas stora organisationer kan skapa förutsättningar som försvårar vår 
ambition att få tillämpa alla förmågor som utbildningen bidragit med, exempelvis om vi 
måste arbeta på flera rektorsområden med skiftande elevhälsoteam. Efter genomförandet 
av denna studie blev det mycket tydligt att vi som nyexaminerade specialpedagoger måste 
våga göra motstånd mot traditionella föreställningar för att kunna ta rollen som 
specialpedagog för alla elever och som skolutvecklare.  

En annan fundering som väckts är om yrkestiteln specialpedagog är en tidsenlig och 
träffande beskrivning för en sådan kompetens i gymnasieskolan år 2016. Bladini (2004) ser 
specialpedagogen mer som en ”förändringsagent” inom pedagogiska verksamheter. 
Studiens resultat visar att våra skolor visserligen är på rätt väg, men det har inte hänt 
tillräckligt mycket än. Enligt några informanter i elevhälsoteamet och lärargruppen beror det 
på att kommunikationen mellan skolledningen och lärarkåren samt elevhälsoteamet ibland 
är otillräcklig (Ärlestig, 2008; Partanen, 2012; Myndigheten för skolutveckling, 2003b). Om vi 
utgår från rektorernas svar finns det i båda skolor tillräckligt med information om 
specialpedagogens uppgifter men huvudsakligen finns det för lite utrymme för affirmation 
respektive feedback samt interpretation (Ärlestig, 2008, Partanen 2012). Denna brist får som 
konsekvens att det mellan ovan nämnda aktörer saknas en verklig meningsfull pedagogisk 
dialog som skulle kunnat gagna alla elevers utveckling.  

Om specialpedagogen får en tydligare funktion inom gymnasieskolornas vardag på 
organisationsnivå blir det möjligtvis lättare att använda specialpedagogens kompetenser på 
denna nivå och inte bara, som studien visar, att arbeta på individnivå med upprättande av 
åtgärdsprogram, utredningar, särskilt stöd med mera. Vi anser även att yrkestiteln 
specialpedagog borde ses över. En mer passande benämning kunde enligt vår uppfattning 
vara: Utvecklingspedagog. Vi vill avsluta denna diskussion med ett citat, som åsyftar 
specialpedagogisk handledning till lärare: ”Bilden av specialpedagogen behöver förändras, 
för att ge mandat till specialpedagogen måste det vara tydligt att det här är din uppgift, du 
ska utbilda oss i pedagogiska frågor”(Anja, lärare). 
 

7.3 Slutsats 
 

Vårt syfte med denna studie har varit att bidra till en ökad förståelse för den 
specialpedagogiska yrkesrollen inom gymnasieskolan genom att titta närmare på och 
försöka förstå de krav och önskemål rektorer, personal inom elevhälsan och lärare i 
gymnasieskolan kan ha i jämförelse med den specialpedagogiska examensordningen. 
Slutsatsen från vår studie blir att problem som uppstår till största del ses som orsakade av 
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elevers tillkortakommande och att specialpedagogerna därför i många avseenden arbetar, 
och förväntas arbeta som speciallärare. En förklaring till att det förhåller sig på detta sätt kan 
vara att aktörer i skolans mål- och uppgiftsstyrda organisation tar eller blir tilldelade olika 
roller, med tillhörande arbetsuppgifter att utföra (Granström, 2003). För den enskilde 
aktören, exempelvis en specialpedagog med en tilldelad en kompensatorisk roll, blir det 
viktigaste då att utföra arbetsuppgiften och mindre fokus läggs på hur arbetet utförs (ibid.). 
Emellertid har aktörerna i verksamheterna också börjat efterfråga andra sätt att komma till 
rätta med skolproblematik, som mer förebyggande arbete och en utveckling av 
verksamheterna. En orsak till detta kan vara att de traditionella sätt att lösa skolproblematik 
som fram till nu varit dominerande (enskilt stöd) bara åtgärdat problem för stunden. De har 
inte bidragit till en bestående lösning (en utveckling av undervisning och verksamhet), utan 
samma problematik har uppkommit nästa läsår igen. Kanske kommer därför även 
specialpedagogens tilldelade roll att förändras och den handledande funktion att efterfrågas 
allt mer, när klassrumsdörrarna så smått börjat öppnas, och vinsterna med ett pedagogiskt 
samarbete mellan lärare och specialpedagog blir tydligare. Båda yrkeskategorierna arbetar 
ju nämligen mot samma mål; alla elevers lärande och utveckling. Vår förhoppning är att det 
relationella perspektivet med tiden ska få allt större genomslag i gymnasieskolans värld. Vi 
har emellertid förståelse för skolans dilemma; att ”alla elever i någon mening ska ges 
liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till 
att elever är olika” (Nilholm, 2007, s. 62), vilket gör att kompensatoriska elevcentrerade 
åtgärder fortfarande ibland kan ses som nödvändiga.  
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetets gång har ett antal frågor väckts som vi gärna skulle ha velat fördjupa oss i, 
men som inte har varit möjliga med de tidsramar vi haft att förhålla oss till respektive utifrån 
studiens syfte. Med avseende på studiens resultat skulle det ha varit mycket intressant att i 
vidare studier undersöka vilka konsekvenser de krav och förväntningar som 
specialpedagoger har att förhålla sig till får för elever i gymnasieskolan, och i synnerhet 
elever i behov av särskilt stöd. Exempelvis i vilken utsträckning vidtagna åtgärder leder till att 
eleverna lyckas i sina studier. Vidare skulle det även ha varit spännande att undersöka 
huruvida gymnasieskolan överhuvudtaget på ett optimalt och effektivt sätt har möjlighet att 
hjälpa elever som hamnar i svårigheter, vilka möjligheter finns exempelvis för en 
specialpedagogs proaktiva arbete, med tanke på det korta tidsspannet som gymnasieskolan 
ansvarar för elevernas utveckling och lärande. Samtidigt är denna korta period oerhört 
betydelsefull eftersom den lägger grunden för elevernas fortsatta yrkesliv 
(Arbetsförmedlingen, 2014; Arbetsförmedlingen, 2016). En annan intressant fråga som med 
fördel skulle kunna undersökas är hur en utmanande lärmiljö för alla elever skapas, alltså 
även för högpresterande elever. Inom detta område saknas det idag relevant forskning.  
 
Dessutom skulle vidare forskning behövas om specialpedagogers upplevelser av att arbeta 
kompensatoriskt, dvs. utifrån ett bristperspektiv där elever får bära huvudansvaret för de 
problem som uppstår och är de som åtgärderna därmed i huvudsak riktas mot. Vilken känsla 
inger detta hos specialpedagogen? Vi har utbildats för att se skolproblematik ur ett 
relationellt perspektiv, men tvingas i stor utsträckning arbeta ur ett kompensatoriskt, vilket 
torde skapa etiska dilemman och en känsla av misslyckande. Eftersom vi som 
specialpedagoger enligt examensordningen i mycket förväntas arbeta som 
förändringsagenter/utvecklingsledare har en ytterligare fundering dykt upp som handlar om 
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vad det är som kan skapa hinder för detta arbete på gymnasieskolan? Slutligen har vi ägnat 
många tankar kring orsaker till att gamla traditioner uppenbarligen fortfarande lever kvar 
inom gymnasieskola, och ”belastar” kulturen, vilket motverkar effektiva förändringar. Vad är 
det som gör att tankesätt förändras så långsamt? I denna studie framfördes emellertid 
önskemål om ett förebyggande arbete och en utveckling av verksamheterna. Kanske 
tendenser till ett förändrat synsätt kan märkas (även om det inte syns i praktiken ännu)? 
Även huruvida detta verkligen håller på att ske skulle vara spännande att utforska vidare. 
 

 

  



71 
 

Referenser 
Ahlefeld Nisser, D. (2013). Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag. Nordic 

Studies in Education, 34, 246-264. 

Andersson, S. (2014). Om positivism och hermeneutik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Arbetsförmedlingen. (2014). Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick. 

Stockholm: Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen. (2016). Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2017 och en 

långsiktig utblick. Stockholm: Arbetsförmedlingen. 

Aspelin (Red), J. (2013). Relationell specialpedagogik - i teori och praktik. Mölnlycke: Högskolan 

Kristianstad respektive författare. 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Björklund, A., Fredriksson, P., Gustafsson, J.-E., & Öckert, B. (2010). Den svenska utbildningspolitikens 

arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen? Uppsala: IFAU - Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering. 

Bladini, K. (2004). Handledning som verktyg och rum för reflektion. Diss. Karlstad: Karlstads 

Universitet. 

Bruce, B., Rubin, M., Thimgren, P., & Åkerman, R. (2016). Specialpedagogik i professionellt lärarskap - 

Synsätt och förhållningssätt (1:a uppl.). Malmö: Gleerups. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a [rev.] uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Cervin, E. (den 4 juni 2014). Goda samtal ger bättre lärare. Hämtat från Specialpedagogik: 

Lärarförbundetstidning för dig som arbetar med elever i behov av stöd: 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2014/06/04/goda-samtal-ger-battre-larare 

Cervin, E., & Hagström, P. (den 3 mars 2016). 1 av 3 gymnasieskolor saknar specialpedagog. 

Lärarförbundets tidning för dig som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Hämtat från 

Specialpedagogik. Lärarförbundets tidning för dig som arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd: http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2016/03/15/1-3-gymnasieskolor-

saknar-specialpedagog 

Clark, C., Dyson , A., & Millward, A. (1998). Theorising special education. London: Routledge. 

Danielsson, S. G. (den 23 02 2015). Lärarnas tidning. Hämtat från Lärarnas tidning - Nyheter och 

reportage för alla Sveriges lärare: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-

tidning/2015/02/23/gymnasielarare-vill-se-fler-specialpedagoger 

Egelund, N., Haug, P., & Persson, B. (2006). Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv. 

Stockholm: Liber. 

Emanuelsson, I., Persson, B., & Rosenkvist, J. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området 

- En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Eriksson Gustavsson, Anna-Lena; Forslund Frykedal, Karin; Samuelsson, Marcus, (red). (2016). 

Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken. Stockholm: Liber AB. 

Granström, K. (2003). Förändring av roller och arbetsrelationer. i G. Berg, & H.-Å. Scherp (red), 

Skolutvecklingens många ansikten (ss. 179-208). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 



72 
 

Hagström, P. (den 10 februari 2016). Saknas: Specialpedagoger. Tidningen Gymnasiet. Hämtat från 

http://www.lararnasnyheter.se/tidningen-gymnasiet/2016/02/10/saknas-specialpedagoger 

Hallerström, H. (2006). Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling. Lund: Sociologiska 

institutionen, Lunds universitet. 

Hansen Malmgren, A. (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Diss. Stockholm: 

Lärarhögskolan Stockholm. 

Hedström, H. (den 16 02 2004). Lärarnas nyheter. Hämtat från lararnasnyheter.se: 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2004/02/16/manga-specialpedagoger-

arbetar-speciallarare 

Hjörne, E., & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i 

den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Hjörne, E., & Säljö, R. (2014). Analysing and preventing school failure: Exploring the role of multi-

professionality in pupil health team meetings. International Journal of Educational Research, 

63, 5-14. Hämtat från 

http://www.sciencedirect.com.proxy.ub.umu.se/science/article/pii/S088303551200081X 

Holme , L. (2016). Studenter med läs-och skrivsvårigheter inom lärarutbildningen - 

högskolepedagogisK utmaning. i A.-L. Eriksson Gustavsson, K. Forslund Frykedal, & M. 

Samuelsson (Red.), Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken (1:a uppl., ss. 135-153). 

2016: författarna och Liber AB. 

Högskoleverket. (2012). Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk 

kompetens i den svenska skolan.(Rapport 2012:11 R). Stockholm: Högskoleverket. 

Jakobsson, I.-L., & Lundgren, M. (2013). Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. 

Stockholm: Författarna och Bokförlaget Natur Kultur. 

Kafele, B. (2015). Principal 50 : Critical Leadership Questions for Inspiring Schoolwide Excellence. 

[Elektronisk resurs]. Hämtat från 

http://site.ebrary.com.proxy.ub.umu.se/lib/UMEAUB/reader.action?docID=11041405 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som 

utvecklingspraktik. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Lärarnas historia. (Mars 2010). Hämtat från Lärarnas historia: 

http://www.lararnashistoria.se/laroverken_gymnasieskolan_ar_for_ar 

Lärarnas Riksförbund. (den 20 01 2016). Hämtat från Lärarnas Riksförbund: 

http://www.lr.se/yrketsforutsattningar/lararyrketsomprofession/attarbetsledalararprofessio

nen.4.51012e061525c38e8e2ee23.html 

Myndigheten för skolutveckling. (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Om kvalitetsutveckling i 

skola, förskola, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning - en översikt över aktuell forskning och 

utveckling samt dokumenterad erfarenhet. Stockholm: Fritzes. 

Myndigheten för skolutveckling. (2003b). Blick för elevens hälsa, lärande och trygghet - med fokus på 

elevhälsa och skolutveckling -. Avdelningen för pedagogiskt utvecklingsarbete. 



73 
 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Nilholm, C. (den 22 november 2016). Dilemmaperspektivet del 2. Hämtat från Claes Nilholms blogg: 

https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/dilemmaperspektivet-del-

2?_33_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fweb%2Fclaes-nilholms-

blogg%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_m

ode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p 

Nilholm, C. (den 28 mars 2016). Uppsala Universitet: Claes Nilholms blogg. Hämtat från Vad är ett 

dilemmaperspektiv?: https://mp.uu.se/web/claes-nilholms-blogg/start/-/blogs/vad-ar-ett-

dilemmaperspektiv- 

OECD. (2015). Improving schools in Sweden: An OECD perspektiv. 

http://www.regeringen.se/contentassets/06db54113fa64452a02ea8475b1f6405/bilaga-

improving-schools-in-sweden: OECD publishing,Paris. 

Olsson, E. (mars 2016). Skolorna brister i att ge elever särskilt stöd. Skolvärlden, s. 10. 

Palla, L. (2013). Konstruktioner av det behövande barnet: Om “vad”, “vem” och intersubjektivitet i en 

specialpedagogisk förskolekontext. i J. (. Asplin, Relationell special (ss. 163-177). Mölnlycke: 

Högskolan Kristianstad, Elanders Sverige AB. 

Partanen, P. (2012). Att utveckla elevhälsa. Östersund: Skolutvecklarna Sverige AB. 

Persson, B., & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse - att nå framgång med alla elever. 

Stockholm: Liber. 

Ramberg, J. (2013). Special educational resources in the Swedish upper secondary schools: a total 

population survey. European Journal of Special Needs Education, 440-462. 

Ramberg, J. (2015). Special Education in Swedish Upper Secondary Schools, Resources, Ability 

Grouping and Organisation. Diss. Stockholm: Department of Special Education, Stockholm 

Universitet. 

Sahlin, B. (2010). Specialpedagogiskt samtalsledarskap. i R. Helldin, & B. Sahlin, Etik i 

specialpedagogisk verksamhet (ss. 73-95). Lund: Studentlitteratur. 

Scherp, G.-B., & Scherp, H.-Å. (2007). Lärande och skolutveckling: ledarskap för demokrati och 

meningsskapande. Karlstads Universitet: Estetisk-filosofiska fakulteten. 

SFS 2007:638, Examensordning. Specialpedagogexamen. Stockholm Utbildningsdepartementet.. 

SFS 2010:800, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2011a). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen. Stockholm: Edita. 

Skolverket. (2014a). Skolverkets Allmänna råd - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014b). Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och 

särskilt stöd. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (den 17 12 2015). Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015. Skolverket, 

Statistik och utvärdering. Stockholm: Skolverket, Utbildningsstatistikenheten. 



74 
 

SOU 2016:38. (2016). Samling för skolan - Nationella målsättningar och utvecklingsområden för 

kunskap och likvärdighet. Stockholm: Wolters Kluwers kundservice. 

SOU2016:77 . (2016). Statens offentliga utredningar. En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att 

alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Stockholm: Wolters Kluwers 

kundservice. 

Svenska Unescorådet. (2006, Nr 2). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, Svenska Unescorådets skriftserie. 

SVT Nyheter. (den 05 06 2015). svt.se. Hämtat från SVT Nyheter: 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-larare-sjukskrivs-for-psykisk-sjukdom 

Tranquist, H. (2008). Handledning med yrkesverksamma i arbete med människor med och utan 

autismus. Pedagogiskt Perspektiv, 1-7. Hämtat från 

http://media.pedagogisktperspektiv.se/2010/09/artikel_9_handledning_med_yrkesverksam

ma.pdf den 1 oktober 2016 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Törnsén, M. (2014). Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling. Stockholm: Skolverket, 

Fritzes. 

Wallström, A. (den 5 maj 2015). Lärarnas Nyheter. Hämtat från Lärarnas tidning: 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/05/05/forskare-varnar-stort-pisa-

fokus 

Vetenskapsrådet. (den 27 Oktober 2006). Forskningsetiska principer. Hämtat från http://www.vr.se: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Ärlestig, H. (2008). Communication between principals and teachers in successful schools. Diss. Umeå: 

Umeå Univesitet: Pedagogiska institutionen. 

Öberg, P. (2015). Livshistorieintervjuer. i G. Ahrne, & P. Svensson, Handbok i kvalitativa metoder (ss. 

55-67). Stockholm: Liber AB. 

 

  



75 
 

BILAGOR 
Bilaga 1 

 

Missibrev 

Hej, 
Vi är två gymnasielärare, Lena Lundberg och Annegret Wiegel, som arbetar på två olika 
gymnasieskolor i Norrbotten. Vi läser en påbyggnadsutbildning till specialpedagog med 
allmän inriktning vid Umeå Universitet. Som avslutning på utbildningen ska vi nu tillsammans 
skriva ett examensarbete på magisternivå. 
Syftet med vår forskning är att bidra till en ökad förståelse för den specialpedagogiska 
yrkesrollen inom gymnasieskolan. Vi vill undersöka vilka krav som ställs och vilka 
förväntningar som kan finnas. Vår undersökning riktar sig därför till rektorer, 
elevhälsoteamets medlemmar och lärare. 
Följaktligen ingår en intervjustudie i vår undersökning. Intervjuerna kommer att spelas in och 
sedan transkriberas för att avslutningsvis bearbetas och analyseras. Intervjun beräknas att ta 
ungefär 30–60 minuter. Det insamlade materialet kommer enbart att användas inom ramen 
för den här studien. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
Med tanke på god forskningsetik benämns skolan och den intervjuande med fingerade namn 
och kan därför inte identifieras. Intervjusvaren kommer inte att användas i något annat 
sammanhang. Examensarbetet är en officiell handling och kommer att publiceras och 
arkiveras på universitetet i Umeå. 
 
Tack för din medverkan! Den betyder jättemycket för oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
Lena Lundberg (X-gymnasieskolan, ort) och Annegret Wiegel (X1-gymnasieskolan, ort) 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide rektor  

 

1. Hur länge har du arbetat i din funktion som rektor? 

2. Vad hade du för yrkesroll innan du började som rektor? 

3. Hur många år har du arbetat på den här skolan? 

4. Vad anser du tillhör specialpedagogens uppgifter? 

5. Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter arbetar dina specialpedagoger med 

idag? 

6. Vilka ansvarsområden eller arbetsuppgifter är enligt din åsikt särskilt viktiga för en 

specialpedagog som jobbar i skolformen gymnasiet/ inom gymnasieskolan?  

 

(Lägg sedan ut korten och be respondenten välja…) 

7.  Vilka av dessa uppgifter/ansvarsområden arbetar specialpedagogen framförallt 

med? (Ev tillägga: Lägg korten i den ordning som stämmer bäst överens med din 

uppfattning?)  

 

8. Vilka är de viktigaste uppgifterna som specialpedagogen ska ansvara för enligt 

dig? 

 

9. Vad anser du att specialpedagogen har beslutsrätt om? 

10. Finns det ansvarsområden eller arbetsuppgifter som borde läggas till, tas bort 

eller ändras i examensbeskrivningen enligt din uppfattning? 

 

11. Vilka förväntningar/önskemål har du på specialpedagogens roll? Vad skulle du 

önska att specialpedagogen ansvarar för/arbetar med? 

 

12. Finns det någonting du upplever att specialpedagogen inte arbetar med idag som 

du saknar? Vad i så fall?  (Fritt och/eller välja utifrån korten) 

 

13. Vill du lägga till någonting? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide (lärare, kurator, studievägledare, sjuksköterska) 

1. Hur länge har du arbetat i din funktion som kurator? 

2. Hur många år har du arbetat på den här skolan? 

3. Vad anser du tillhör specialpedagogens uppgifter/ansvarsområden? 

 (Lägg sedan ut korten och be respondenten välja…) 

4. Vilka av dessa uppgifter/ansvarsområden arbetar specialpedagogen framförallt 

med?  

5. Vilka ansvarsområden eller arbetsuppgifter är enligt din åsikt särskilt viktiga för en 

specialpedagog som jobbar i skolformen gymnasiet? 

6. Vilka förväntningar/önskemål har du på specialpedagogens roll?  

Vad skulle du önska att specialpedagogen ansvarar för/arbetar med? (Fritt och/eller 

utifrån korten). 

Ev. följdfråga: Finns det ansvarsområden eller arbetsuppgifter som borde läggas 

till, tas bort eller ändras i examensbeskrivningen enligt din uppfattning? 

7. Finns det någonting du upplever att specialpedagogen inte arbetar med idag som 

du saknar? Vad i så fall? (Fritt och/eller utifrån korten) 

8. Vill du lägga till någonting? 

  



78 
 

Samtalskort      Bilaga 4 

Identifiera, analysera och 
medverka i förebyggande arbete 

och arbeta med att undanröja 
hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer 

Genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera 

svårigheter på 
organisations-, grupp- och 

individnivå 

Utforma och delta i arbetet med 

att genomföra åtgärdsprogram i 
samverkan med berörda aktörer 

Stödja elever  

Stödja elever genom att 
utveckla verksamhetens 

lärmiljöer 

Vara en kvalificerad 
samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska 
frågor för kollegor 

Vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för föräldrar 

Vara en kvalificerad 

samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska 
frågor för andra berörda 

Genomföra uppföljningar och 

utvärderingar 

Leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet med 
målet att kunna möta 

behoven hos alla elever 

 


