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Abstrakt 

 

Med min studie ville jag vinna ny kunskap om speciallärarnas och specialpedagogernas 

yrkesroller på två olika skolor, samt att beskriva hur deras praktik ser ut. Jag valde att 

intervjua tre speciallärare, tre specialpedagoger och tre från skolledningen från två olika 

skolor, en grundskola och ett gymnasium. Min bakgrund handlar om 

specialundervisningens historia och utbildning för att få en förståelse för hur skolan var för 

speciallärare och specialpedagoger men också vilken yrkesroll och funktion de har idag. 

Vikten av inkludering, lågaffektivt bemötande, förändringsarbete och ledarskap för en 

speciallärare eller en specialpedagog ingår också. Resultatet analyserades och tolkades med 

hjälp av en hermeneutisk forskningsansats och mot typiska aspekter som kännetecknar de 

specialpedagogiska perspektiven. De tolkningsverktyg som jag valt att använda mig av är 

kompensatoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och sociokulturella perspektivet. I mitt 

resultat kommer jag fram till att speciallärare arbetar som speciallärare men utför en del 

specialpedagogiska uppgifter. Två av specialpedagogerna arbetar lika ofta som 

speciallärare. Ett problem är att skolledningen inte har nog kunskap om vad det är för 

skillnad mellan en speciallärare och en specialpedagog. Ett annat problem är att lärare inte 

låter speciallärare eller specialpedagoger handleda dem. 
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1. Inledning 
 

Vad är det för skillnad mellan en speciallärare och en specialpedagog? I platsannonser söker 

skolor efter en specialpedagog med inriktning mot olika ämnen, men det borde vara ett arbete 

för en speciallärare, enligt examensförordningen (SFS 2011:688). Utifrån det här drar jag 

slutsatsen att alla rektorer inte alltid har koll på skillnaden mellan en speciallärare och en 

specialpedagog. Enligt Persson (2013) har specialpedagogerna haft svårt att få fotfäste i 

skolorna och att kunskapsområdet som specialpedagogerna har befinner sig i en identitetskris. 

När människor runt omkring mig får veta att jag utbildar mig till specialpedagog, är det 

många som inte vet vad det innebär. Det är fler som tror sig veta hur en speciallärare ska 

arbeta, än en specialpedagog. Malmgren Hansens (2002) studie visar att specialpedagogerna 

hade en utmaning i den svenska skolan när de skulle introducera sin yrkesroll och innan 

yrkesrollen fick fäste tog det lång tid. 

I en enkätstudie som Lindqvist, Nilholm, Almqvist och Wetso (2011) har utfört, undersökte 

de hur olika yrkesgrupper tycker att en specialpedagog ska arbeta. Resultatet visade att 

specialpedagogen är den enda som anser att de ska arbeta med skolutveckling. I utbildningen 

framstår specialpedagogen som en förändringsagent, men ute i verksamheterna används 

specialpedagogen inte alltid så anser jag.  

Många specialpedagoger arbetar som speciallärare utan att egentligen ha rätt ämneskunskaper. 

Jag kan, som blivande specialpedagog, ha olika arbetsuppgifter och därför väcktes idén om att 

intervjua hur specialpedagogerna, speciallärarna och skolledningen om hur de ser på 

specialpedagogens och speciallärarens olika arbetsuppgifter.  

Examensarbetets titel, Specialagenterna, har jag fått genom mitt arbete som speciallärare. Vi 

speciallärare och specialpedagoger på min skola har velat kalla oss för ett gemensamt namn. 

Därför kallar vi oss specialagenter. Namnet känns bättre, eftersom vi arbetar för en gemensam 

sak, att hjälpa eleverna, men på olika sätt och med olika kompetenser. Vi känner oss som 

agenter som ska söka ledtrådar för att kunna anpassa undervisningen för varje individ eller 

grupp på rätt nivå och mot olika kunskapskrav. Vernersson (2007) anser att det är fel att 

använda namnen speciallärare och specialpedagog synonymt eftersom de inte har samma 

arbetsuppgifter i skolans verksamhet. När jag började söka efter olika områden att skriva om, 

var det inte så många som jämfört de två olika yrkesgrupperna, speciallärare och 

specialpedagoger. Det känns extra viktigt att jämföra dem, eftersom jag är både speciallärare 

och specialpedagog.  

Ute i arbetslivet har skolledningen ett stort inflytande över vad ens arbetsuppgifter kommer att 

vara. En lärares yrkesroll påverkas ofta av sin egen skolgång, men även av vilka förväntningar 

som finns runt omkring (Malmgren Hansen, 2002). För eleverna är det viktigt att de får rätt 

hjälp, för eleven har rätt till att få det stöd och den hjälp som de behöver. Kontakten mellan 

skola och hem är också viktig om det skulle uppstå problem och svårigheter. Rektorn har 

också ett ansvar för resursfördelningen och att stödåtgärder tar hänsyn till elevens utveckling 

(Skolverket, 2017). Därför är det så viktigt hur arbetet är fördelat på en skola. Speciallärarna 

och specialpedagogerna måste arbeta på ett effektivt sätt och det är också viktigt att 

elevhälsan fungerar som den ska. 
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Det är problematiskt att det finns två utbildningar, speciallärarprogram och 

specialpedagogprogram. De har snarlika roller vilket gör det svårt för lärare, rektorer och 

också professionerna att skilja dem åt. Ahlefeld Nisser (2014) har genom forskning av 

speciallärares uppdrag och hur det praktiskt fungerar kommit fram till att både speciallärare 

och specialpedagoger behövs, men behöver organiseras på olika sätt för att fungera. Det finns, 

enligt författaren, obefintligt med forskning kring de problem som kan uppstå när olika 

specialpedagogiska yrkesroller möts och möter en pedagogisk praktik. Om speciallärare och 

specialpedagoger själva har olika föreställning kring vad de ska arbeta med och på vilket sätt 

och hur uppdragen ska genomföras får det konsekvenser för praktiken. Att det finns få studier 

med forskning kring hur praktiken ser ut för speciallärare och specialpedagoger, gör att jag 

vill undersöka hur deras yrkesroller och deras praktik ser ut på två utvalda skolor.  

Jag valde att undersöka specialpedagogens och speciallärarens roll eftersom jag som blivande 

specialpedagog förväntas driva förändringsarbete enligt examensförordningen (SFS 

2011:688). Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) är det viktigt att skolor håller 

förändringar vid liv och ser till att de faktiskt blir av. Det känns viktigt, som blivande 

specialpedagog, att få arbeta med det som jag har utbildad mig till och därför anser jag att mitt 

arbete har specialpedagogisk relevans. 

Det är ganska oklart på många skolor vilken funktion och roll en speciallärare eller en 

specialpedagog förväntas ha därför är det angeläget att studera olika frågeställningar gällande 

de två professionerna och hur det ser ut på de två skolor som jag valt att göra min studie på. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Denna studie syftar till att vinna ny kunskap om speciallärarnas och specialpedagogernas 

yrkesroller på två olika skolor, samt att beskriva hur deras praktik ser ut. 

 

Mina frågeställningar: 

• Vilken roll och funktion har de intervjuade speciallärarna respektive specialpedagogerna på 

sina respektive skolor? 

• Hur framställer de intervjuade i skolledningen speciallärarnas respektive 

specialpedagogernas roll och funktion? 

• På vilket sätt överensstämmer speciallärarens och specialpedagogens roll och funktion med 

examensförordningen enligt de intervjuade speciallärarna, specialpedagogerna och 

skolledningen?  
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2. Bakgrund 
 

I bakgrund presenteras specialundervisningens historia och utbildning, övergår sedan i 

yrkesrollen för specialpedagog och speciallärare. Efter detta kommer ett avsnitt om jämförelse 

mellan speciallärar- och specialpedagogprogrammet, inkludering, lågaffektivt bemötande, 

förändringsarbete och ledarskap.  

 

2.1 Specialundervisningens historia och utbildning 
 

Speciallärare har funnits i skolans värd sedan 1921, dock utan utbildning från början menar 

Bladindi (1990). Från 1926 till 1962 fick hjälpskolelärare och andra speciallärare utbildning i 

form av veckokurser upp till en termin (Vernersson, 1998). 

Specialundervisningen växte fram på grund av skolans krav och elevernas varierade 

förmågor. Vernersson (2007) menar att det var under 1930-talet som specialklasser infördes 

för elever med olika handikapp. Dåtidens lärare ansåg att ett barn med låg begåvning 

hämmade de normalbegåvade barnen. Specialklasserna kallades för hjälpklasser, enligt 

Vernersson (2007), undervisningen i hjälpklassen bestod av konkret material och ett enkelt 

språk.  

Hjälpklasserna började komma med i läroplansbestämmelserna 1955, enligt Bladini (1990). 

Speciallärarens uppgift var att göra intelligenstester, psykologiska tester och problemet låg 

hos eleven. Specialpedagogiken präglades under 1950-talet av det inlärningspsykologiska 

perspektivet. De använde sig av de pedagogiska möjligheterna, istället för att se medicinska 

hinder och eleverna blev kartlagda för att se elevens svårigheter. År 1962 startade en ettårig 

speciallärarutbildning som fokuserade på diagnostisering av elever, olika 

undervisningsmetoder och att anpassa eleverna till samhället (Bladini, 1990). Lgr 69 

(Skolöverstyrelsen, 1969) betonade att det var viktigt att i största möjliga mån genomföra all 

undervisning i klassrummet med så kallad integrerad undervisning (Vernersson, 2007). 

Under 1970-talet ändrades specialpedagogiken, eleverna började ses utifrån sin sociala 

situation och miljö. Det blev även viktigare att ha ett gott samarbete med hemmen 

(Andersson, 1986). Speciallärarutbildningen förkortades 1978 till att vara en termin, den blev 

mer målstyrd och fler yrkesförberedande moment infördes, men dock på bekostnad av 

metodiken (Hammar Chiriac, 2009). 

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) betonades att det var skolans uppgift att motverka att 

elever utvecklade svårigheter via innehåll, arbetssätt och organisation. Åtgärdsprogram skulle 

skrivas för att lösa enskilda elevers problem. Enskilda elever erbjuds mindre grupp, utökad tid 

och föräldrastöd. Det sista steget är att placeras i särskild undervisningsgrupp. För att nå 

framgång ska samarbetet med föräldrar vara bra, specialpedagogiska metoder och ej låsa sig 

till en organisationsform. 1989 lades speciallärarutbildningen ner, enligt Bladini (1990), på 

grund av hård kritik mot specialundervisningen. Synsättet på eleverna med svårigheter hade 

varit att problemet låg hos eleverna. Det uppdrag som speciallärare hade då var att lokalisera 

elevhandikapp och genom enskild eller gruppundervisning hjälpa elever i svårigheter. 

Enligt en rapport från Högskoleverket (2006) startade år 1990 en ny yrkesexamen inom 

specialpedagogiska området som resulterade i specialpedagogexamen. Syftet med 
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utbildningen var att skapa en yrkeskår som skulle vara handledande, rådgivande och 

konsultativ. Arbetsuppgifterna för en specialpedagog skulle bara innefatta en viss del av 

undervisning. Utbildningens syfte skulle även vara att skapa en kompetens som kunde utreda 

och leda forskning i skolan (Skolverket, 2003).  

 

I Lpo 94 (Skolverket, 2006) var en likvärdig utbildning ett övergripande krav och alla elever 

skulle ha undervisning. Här kallas det att elever är i behov av särskilt stöd, vilket även 

genomsyrar Lgr 11 (Skolverket, 2017), och skolan måste anpassa undervisningen. 

 

Högskoleverkets rapport (2006) menar att specialpedagogens roll att ha mer undervisning fick 

inte genomslag. I rapporten kommer det fram att arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

fick samtliga specialpedagogutbildningar underkänt. De blivande specialpedagogerna fick inte 

tillräckliga kunskaper om arbetssätt som var elevcentrerat eller metoder för att kunna möta 

elever i olika behov. Därför anser Hammar Chiriac (2009) att regeringen 2007 återinförde 

speciallärarutbildningen, med Högskoleverkets rapport som grund. Den nya utbildningen 

startade 2008 på nio olika lärosäten. Syftet med utbildningen var att ge effektiva metoder för 

att elevers förmåga att skriva, läsa och räkna skulle stimuleras och ge fördjupade kunskaper 

om matematik- och språkutveckling. Matematikutveckling och språkutveckling var de två 

inriktningarna på speciallärarutbildningen (Högskoleverket, 2012).  

 

Specialpedagogen har under 2000-talet arbetat mer än vad de gjort tidigare med 

dokumentation, handledning och rådgivning och mindre med enskild undervisning av elever 

(Lindqvist, 2013). Om specialpedagogen och läraren samarbetar med undervisning kring den 

enskilde eleven kan det ge goda möjligheter att skapa bra undervisningssituationer (Ahlberg, 

2001). 

 

Lgr 11 (Skolverket, 2017) menar att hänsyn ska tas till att elever har olika förutsättningar och 

behov. Undervisningen behöver inte se likadan ut för alla elever, men de elever som har svårt 

att nå målen måste skolan ta ett särskilt ansvar för. Att utvecklas har alla elever rätt till och att 

känna tillfredställelse när de når framgång och övervunnit svårigheter. 

 

Regeringen införde ytterligare fyra inriktningar 2011: Utvecklingsstörning, synskada, dövhet 

och hörselskada samt grav språkstörning (Högskoleverket, 2012). 

 

De två utbildningarna till specialpedagog och speciallärare har sedan 2008 varit parallella. I 

en rapport från Högskoleverket (2012) föreslog man att specialpedagogexamen skulle 

avskaffas och att det specialpedagogiska arbetet skulle bli en inriktning inom 

speciallärarexamen, vilket inte genomförts. Anledningen var att kraven för 

specialpedagogexamen är snarlik kraven för en speciallärarexamen. 

 

2.2 Yrkesroll 
 

En yrkesroll handlar om vilka arbetsuppgifter personen har och även dess personlighet. För att 

sedan utveckla sin yrkesroll är det viktigt att lita på sig själv och ta reda på hur man själv 

fungerar (Malmgren Hansen, 2002). Omgivningen och det sociala samspelet påverkar 

yrkesrollen (Sandström, 2010). En lärares yrkesroll påverkas ofta av sin egen skolgång, men 

även av vilka förväntningar som finns runt omkring (Malmgren Hansen, 2002).  
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2.2.1 Specialpedagogens yrkesroll 
 

En specialpedagog har olika roller i skolan. Idag innebär en specialpedagogisk yrkesroll att 

specialpedagogen har ett övergripande ansvar för utveckling av åtgärdsprogram, rådgivning 

och stöd (SOU 1999:63). Ahlberg (2001) menar att en god lärande miljö är viktigt för alla 

inom skolans verksamhet speciellt ur det specialpedagogiska perspektivet i möten mellan 

skolans verksamhet och eleven. 

 

En specialpedagog ska enligt examensförordning (SFS 2011:688) förvärva kunskap och den 

förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som specialpedagog för barn och elever i 

behov av särskilt stöd inom skolväsendet. 

 

Att det finns skilda föreställningar om det uppdrag som en specialpedagog har är inte unikt för 

Sverige. Abbot (2007) och Cole (2005) redogör för liknande svårigheter i SENCOs (Special 

Educational Needs Coordinators) på Nordirland respektive i England och Wales att skapa en 

inkluderande strategisk roll och förändra specialpedagogikens attityder. 

 

Det finns ett glapp mellan specialpedagogens roll och den roll som beskrivs i lagar, 

förordningar och läroplaner (Crowther, Dyson & Millward, 2001). Specialpedagogen hindras 

i att utföra sitt arbete som det är tänkt på grund av den äldre föreställningen om 

specialpedagogen som speciallärare. Enligt Ahlefeld Nisser (2009) får specialpedagogen 

speciallärarens uppdrag, men även övergripande och förebyggande specialpedagogiska 

uppdrag.  

 

En specialpedagog ska enligt examensförordningen (SFS 2011:688) ha kunskap och insikt i 

aktuellt utvecklingsarbete, medverka i förebyggande arbete, självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att kunna 

möta alla elevers behov. Förutom detta ska specialpedagogen också vara en samtalspartner 

och rådgivare till kollegor. En specialpedagog med kompetens är viktig att ha med i 

förbättringsarbetet enligt Bladini (2004) eftersom specialpedagogen ska fungera som 

förändringsagent i arbetet för ”en skola för alla”.  

 

2.2.2 Speciallärarens yrkesroll  
 

Speciallärarens roll har förändrats väldigt lite trots att den funnits i mer än 50 år menar 

Malmgren Hansen (2002). Författaren menar att det kan bero på synen som omgivande lärare 

har och vilken syn specialläraren själv har. 

En speciallärare skulle, enligt Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), i arbetsenhetens planering 

och alternativa metoder lösa elevers svårigheter, men även med material och enskild 

undervisning. Ett mer inkluderande synsätt började synas i undervisningen istället för bara 

enskild och i grupp. Inkluderande synsätt framhålls även i Lpo 94 (Skolverket, 2006). 

I en undersökning som Klingner och Vaughn (2002) genomfört menar de att rollen som en 

speciallärare har håller på att förändras. Från att ha varit med eleverna i ett eget rum med sitt 

material och metoder till att arbeta inkluderande med en annan lärare. Specialläraren måste ha 

klart för sig inom fyra områden hur denne ska agera för att göra det på bästa sätt. Områdena är 

undervisning, social kompetens, konsultation och bedömningsfärdigheter. Samplanering 
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mellan specialläraren och läraren krävs för att inkluderingen ska fungera optimalt för barn i 

behov av särskilt stöd. Dessutom ska lärare och speciallärare vara flexibla, delaktiga i beslut 

och bedömning. 

En speciallärare ska enligt examensförordning (SFS 2011:688) identifiera, analysera, 

medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer. Utforma och 

genomföra åtgärdsprogram, vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för kollegier 

inom sin ämneskompetens och leda utveckling. Arbeta med uppföljning och utvärdering, 

genomföra utredningar på individnivå och individanpassa arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. Granska och använda metoder för att bedöma barns skriv-, språk och 

läsutveckling.  

 

I USA, North Carolina genomfördes ett projekt, som hade som syfte att stödja speciallärare 

via ett nätverk. I början visade det sig att de problem som uppstod var att specialläraren kände 

sig ensam när de skulle arbeta inkluderande. Läraren hade inte förståelse för de svaga 

eleverna och trodde att specialläraren skulle klara allt. De fördelar som kom fram genom 

projektet var kollegiehandledning, om problem uppstod skulle det finnas möjlighet att 

ventilera dem, vidga perspektiv och tillgång till ny kunskap (Westling, Herzog, Cooper-

Duffy, Prohn & Ray, 2006). 

 

2.3 Jämförelse mellan specialpedagog- och speciallärarprogrammet 
 

I den här studien har jag valt att jämföra specialpedagogens och speciallärarens program för 

att se vilka likheter och skillnader det är i deras utbildning, enligt examensförordning (SFS 

2011:688). Båda programmen är på 90 högskolepoäng.  

Det finns många likheter mellan specialpedagogens och speciallärarens program och en av 

likheterna är att båda yrkesrollerna ska ha kunskap på vetenskaplig grund och insikt i 

utvecklingsarbete. Båda yrkesrollerna ska vara med i arbetet med åtgärdsprogram och de ska 

arbeta med uppföljning och utvärdering. Värderingsförmåga och förhållningssätt är viktigt för 

båda yrkesgrupperna. Det gäller att kunna göra specialpedagogiska bedömningar med hänsyn 

till samhället. De måste etiskt och vetenskapligt kunna samverka mellan olika yrkesgrupper. 

De måste också inneha självkännedom, empatisk förmåga och kunna utveckla sin kompetens. 

Det självständiga arbetet är identiskt, eftersom båda ska skriva examensarbete med minst 15 

högskolepoäng. 

Det finns skillnader mellan specialpedagogens och speciallärarens program och en av 

skillnaderna är att en specialpedagog ska se samband mellan teori och praktik, medan en 

speciallärare ska se relationen mellan kunskap och praktik. En specialpedagog ska identifiera 

färdigheter och arbeta förebyggande medan en speciallärare ska ta initiativ till förebyggande 

arbete för att undanröja svårigheter i elevernas lärmiljöer. En specialpedagog ska arbeta på 

individ-, grupp- och organisationsnivå med elever, men en speciallärare ska arbeta mer på 

individnivå. Kvalificerad samtalspartner ska båda vara, men med olika inriktningar. En 

speciallärare ska vara mer mot eleven beroende på vilken inriktning man utbildat sig till och 

specialpedagog mot kollegor, föräldrar och andra som berörs. 

Det finns även stora skillnader mellan de två yrkesrollerna som till exempel att en 

speciallärare ska besitta kunskap om barn i behov av särskilt stöd och i barns språk- och 
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begreppsutveckling. Betygsättning och bedömning ska en speciallärare kunna visa kunskaper 

i. En speciallärare ska ha fördjupad kunskap i antingen i matematik, svenska eller annan 

inriktning. En speciallärare ska även göra pedagogiska utredningar, individanpassa arbetssätt 

och tillämpa metoder för att bedöma utveckling i elevers språk- skriv- och läsutveckling eller 

matematikutveckling. En specialpedagog ska stödja elever i sina lärmiljöer. 

 

2.4 Inkludering 
 

En viktig del i en speciallärares eller en specialpedagogs arbete är att arbeta inkluderande med 

elever. Inkludering är enligt Salamancadeklarationen (2006) ett synsätt som skolan ska 

använda och möta alla barns behov, genom att ge dem chans till lika möjlighet i lärande som 

andra i samhället. Undervisningen ska anpassas efter vilka behov och förutsättningar som 

varje elev har enligt Lgr 11 (Skolverket, 2017). Det är därför som jag valt att ta med 

inkludering i min bakgrund, för att det är en viktig del av skolans värld och ingår i en 

speciallärares eller specialpedagogs yrkesroll att arbeta inkluderande.  

I specialpedagogisk forskning diskuteras inkluderings begreppet mycket. Begreppet 

inkludering handlar om att alla ska få vara delaktiga, menar Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2007), ingen ska uteslutas eller avskiljas. Att människor är olika ska ses 

som en tillgång och inte en belastning eller ett problem. Enligt Högskoleverkets (2012:11) 

rapport ska både speciallärare och specialpedagoger arbeta för inkludering, men på olika sätt. 

En specialpedagog ska arbeta för elever och en speciallärare ska arbeta med elever. 

Nilholm (2006a) menar att ”barn i behov av särskilt stöd” ska vara inkluderade i skolans 

vanliga miljöer. Nilholm (2013) menar att om man ska lyckas med inkludering måste lärarna 

se alla elever som viktiga och att eleverna får rätt stöd och ges rätt möjligheter. 

Skolledare har en stor betydelse för hur organisationen ser ut och hur den specialpedagogiska 

verksamheten genomförs (Tetler, 2000; Malmgren Hansen, 2002). Många specialpedagoger 

har mött lärare som är skeptiska till inkludering och vill att specialläraren ska arbeta enskilt 

eller i mindre grupp med eleverna. En del rektorer har inte styrt skolan mot inkludering utan 

använt resurserna efter vad lärarnas önskemål och krav är (Malmgren Hansen, 2002). 

Lutz (2013) anser att specialpedagogiska insatser är proaktiva (förebyggande) eller reaktiva 

(sätts in efter att svårigheterna upptäckts), vilket är ett problem. Insatserna ska inte vara 

utpekande eller ge stämplingseffekter. Insatserna bör ta hänsyn till helheten av elevens 

situation. Haug (2010) önskar att elever deltar i klassgemenskapen och är inkluderade. För då 

är specialundervisningen fokuserad på det elever har gemensamt istället för det som skiljer 

dem åt. Det är skolan som ska förändras och anpassas, inte eleverna. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2007) anser att samhällets största utmaning är att möta 

och ta tillvara på människors olikheter i alla sammanhang. Skolan speglar vårt samhälle och 

är en del av det. 
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2.5 Lågaffektivt bemötande 
 

Det finns olika metoder att arbeta med elever, en metod är att arbeta lågaffektivt. Enligt 

examensförordningen (SFS 2011:688) ingår det i en speciallärares och specialpedagogs arbete 

att identifiera, analysera, medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i 

lärmiljöer. Lgr 11 (Skolverket, 2017) anser att alla elever har rätt att få utvecklas i skolan, 

känna glädje och se att de gör framsteg, men även att övervinna svårigheter. Ibland handlar 

problemet om att skapa en lugn miljö och då kan låg affektivt bemötande vara en bra metod 

och eftersom det kom upp i mina intervjuer har jag valt att lägga in en förklaring om det i min 

bakgrund.  

Det lågaffektiva bemötande handlar om att minska stress och problemskapande beteende 

genom att skapa en lugn pedagogisk miljö som är positiva för de elever som vi arbetar med. 

De metoder som pedagogen ska använda, enligt Hejlskov Elvén (2014), handlar om praktiska 

förhållningssätt och författaren anser att pedagogen bör tänka på sitt kroppsspråk, avståndet 

mellan eleven och läraren och utvärderar konflikten. 

Hejlskov Elvén (2014) poängterar att pedagogen aldrig kan kräva ögonkontakt och helst inte 

längre än tre sekunder. Ögonkontakt är ett dominant beteende som kan göra att konflikten 

urartar. Det är lämpligt att ta ett steg tillbaka rent fysiskt och samtidigt som man låter bli att 

ha ögonkontakt för att elevens stress inte ska öka.  

Det bästa är att pedagogen sitter ner anser Hejlskov Elvén (2014) för en lugn kropp smittar av 

sig. Det är bättre att avleda elevens fokus, genom att få eleven att tänka på något annat än en 

konfrontation. Ett förslag från Hejlskov Elvén (2014) är att inte ta i en elev med spända 

muskler för det smittar av sig! Vidare anser författaren att det inte är en bra lösning att hålla 

fast en elev när den kommer i affekt.  

Dominansmetoder hör inte hemma i skolan, anser Hejlskov Elvén (2014), utan pedagogerna 

måste använda andra metoder för att få eleverna med sig. Det är viktigt att pedagogen tänker 

på sitt kroppsspråk och sitt tonläge för en lugn pedagog lugnar eleven anser författaren!  

 

2.6 Förändringsarbete 
 

I examensförordningen (SFS 2011:688) ingår att speciallärare och en specialpedagog ska leda 

utveckling med mål att möta behov hos alla elever. Under min utbildning har jag stött på 

begreppet förändringsarbete, men även i mina intervjuer med speciallärarna och 

specialpedagogerna och har därför valt att fördjupa mig inom det här området i min bakgrund 

för att det handlar om att utveckla skolan till det bättre för elever i särskilda behov. Lgr 11 

(Skolverket, 2017) anser att det är pedagogens ansvar att organisera så att elever utvecklas, 

känner att det är meningsfullt och går framåt i sin kunskapsutveckling. 

Enligt NE (2017) pågår ett förändringsarbete när en aktivitet ändras, utvecklas och förändrar 

ett socialt system. Angelöw (2010) anser att ett vanligt fel som görs är att man har för bråttom 

med genomförandet. Alla är inte med och då får man backa och börja om från början. En 

förändring av attityder måste, för en del människor, mogna och kan vara ganska tidskrävande. 

Många reagerar positivt om förändringen är välgörande men negativt om förändringen känns 

hotfull, för då blir de förvirrade och hjälplösa. 
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I lärararbetet ställs krav på att pedagogen ska granska sig själv och ompröva sin egen 

yrkesutövning. Kollegiala samtal och reflektion är verktyg inom förändringsprocessen. Ordet 

professionalism innebär att kunna förstå och formulera problem och utmaningar som uppstår 

och med hjälp av dessa göra pedagogiska överväganden. Reflektion är en drivkraft för 

förbättring och nödvändig vid en professionell yrkesutövning. Reflektion ger insikter om 

förändringsbehov och ny kunskap tillförs och den behöver dokumenteras för att förstå 

värderingar och kunna ompröva dem (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Angelöw (2010) anser att en motor i förändringsarbete kan vara personalens motivation. Om 

man upplever att situation förbättras med hjälp av arbetets mål leder det till att drivkraften blir 

att försöka uppfylla målet. 

En rektors engagemang och insatser i skolans arbete av mål, metoder och resultat har stor 

betydelse för skolans framgång (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Vill rektor lyckas 

med ett förändringsarbete är det viktigt att rektor ser till att alla är delaktiga i 

förändringsprocessen (Angelöw, 2010). För att en verksamhet ska utvecklas krävs ett bra 

ledarskap som trycker på att kommunikation är viktigt (Utbildningsdepartementet, 2001). 

Kommunikationen ska vara tydlig, pedagogisk, strukturerad och respektfull (Ärlestig, 2008). 

Ett förändringsarbete sägs bestå av olika faser. Dessa faser kan benämnas initieringsfasen, 

implementeringsfasen, institutionaliseringsfasen och spridningsfasen. I initieringsfasen väcks 

idéer och utvecklingsarbetet presenteras. I implementeringsfasen startar förändringsarbetet 

och prövas. I institutionaliseringsfasen är de flesta delaktiga och det nya uppfattas inte längre 

som nytt och i den sätts uthålligheten på prov. I spridningsfasen sprids förändringsarbetet 

inom och utom enheten. Tidsåtgången för de olika faserna tillsammans är fem till sju år 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

2.7 Ledarskap 
 

I en lärande organisation är kommunikation och dialog viktigt för att en verksamhet ska 

kunna utvecklas och då krävs ett bra ledarskap (Utbildningsdepartementet, 2001). I mitt 

examensarbete har jag intervjuat speciallärare, specialpedagoger och skolledningen. En del av 

de intervjusvar som kommer upp har anknytning till ledarskap. Myndigheten för 

skolutveckling (2003) anser att det är ledaren som skapar inlärningssituationer för kollegorna 

och rektorn som ledare är ansvarig för förbättrings- och granskningsarbetet. Rektorn har 

övergripande ansvaret på skolan (Skolverket, 2017). Därför är ledarskap ett viktigt område att 

ta upp i min bakgrund och jag har därför valt att fördjupa mig inom det här området. 

Ledarskap är en viktig del av ett förbättringsarbete enligt Blossing, Nyen, Söderström och 

Hagen Tønder (2012) för att det ska bli framgångsrikt. Att vara spindeln i nätet och 

sammanfatta deltagarnas olika tankegångar är ledarens roll. Det finns olika former av 

ledarskap där Stensmo (2008) har tittar på tre stycken; auktoritärt där ledaren bestämmer och 

deltagarna har mycket litet inflytande, demokratiskt som fokuserar på samarbete och låt-gå-

ledarskap där deltagarna bestämmer allt. 

En ledares sätt att kommunicera påverkar dennes trovärdighet och förändringsförmågan, 

enligt Ärlestig (2008), kommunikationen ska vara strukturerad, tydlig och respektfull. 

Pedagogen behöver struktur, men även rutiner för att få grepp om sin arbetssituation och för 

att kunna utveckla sin yrkesroll. Det krävs även information om organisationen som 
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pedagogen befinner sig i. Ledningen måste vara tydlig för att pedagogen ska kunna utveckla 

sin yrkesroll, men även väl förtrogen med vilka arbetsuppgifter pedagogen har för att kunna 

stötta eller kunna ge återkoppling (Sandström, 2010).  

Byström Nilsson (2003) anser att rektorn har en nyckelposition i det specialpedagogiska 

arbetssättet, för att det är rektorns signaler som ger mandat eller underminerar arbetssättet. 

Berglund, Malmgren, Riddarsporre och Sandén (2007) har i sin undersökning av 30 rektorers 

syn på specialpedagogisk professionalitet, sett att rektorerna har god uppfattning om vad man 

kan förvänta sig av en specialpedagog. Däremot styr ekonomiska förutsättningar och akuta 

insatser tid från långsiktiga förändringsinsatser. 

Skolverket (2007) anser att rektorn har en avgörande roll för att alla elever ska få de bästa 

tänkbara förutsättningar för kunskap och värderingar, som skolan förmedlar till dem. Rektorns 

uppdrag är att få elever och lärare att känna lust att arbeta samt få en trygg och stimulerande 

arbetsmiljö.  
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3. Ansats och tolkningsperspektiv 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter, vilket 

inkluderar ansats och tolkningsperspektiv. Jag börjar med att lägga fram en teoretisk grund 

utifrån några grundläggande tankegångar inom den hermeneutiska idétraditionen, men min 

ansats är inte en renodlad hermeneutisk ansats för i så fall har jag behövt lyfta fram den 

hermeneutiska idétraditionen på ett bredare plan. Jag kommer att presentera de begreppsliga 

tolkningsverktyg som jag använder när jag analyserar mitt material, det vill säga de 

specialpedagogiska perspektiven. Nedan följer en beskrivning av hermeneutik och de olika 

specialpedagogiska perspektiven. 

 

3.1 Hermeneutik 
 

Hermeneutiken används idag för att tolka alla typer av texter (Stensmo, 2002). Författaren 

anser att den hermeneutiska textanalysen är en flerstegsprocess som börjar med helhet och 

fortsätter med granskning i delar av texten för att sedan gå tillbaka till helheten för att förstå 

textens budskap. Falk (2004) menar att målet med att tolka genom hermeneutiken är nå 

förståelse för människors tankar, handlingar, intentioner och existentiella villkor. Didaktiska 

frågor som kommer upp när didaktiken påverkas av hermeneutiken kan handla om hur, vad 

och vem man är, vill vara samt hur, vad och vem andra vill att man ska vara.  

Kvale och Brinkmann (2014) anser att genom tolkning av enskilda delar och utifrån delarna 

tolkas helheten i den så kallade hermeneutiska cirkeln. För att öka förståelsen av texten 

använder man denna cirkel och den betraktas inte av den hermeneutiska traditionen som 

någon ond cirkel utan som en god cirkel för att få en djupare förståelse av meningen i texten. 

De metodologiska övervägandena som är kopplade till ansatsen har jag lämnat till 

metodavsnittet, där jag beskriver de fyra metodiska stegen mer ingående under rubriken 

”Metodval”. Fejas och Thornberg (2016) anser att det inte finns någon generell arbetsmodell 

när analys- och tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning ska utföras. Det beror på hur 

forskaren väljer för angreppssätt för att analysera och tolka sin studie. 

Jag kommer att använda hermeneutiken för att skapa kunskap och beskriva min 

forskningsprocess. I den här studien kommer den hermeneutiska ansatsen att fokusera på vad 

de intervjuade delger vid intervjuerna. Denna studie syftar till att vinna ny kunskap om 

speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroller, samt att beskriva hur deras praktik ser ut. 

Likheter och skillnader kommer att grupperas och analyseras mot varandra i en hermeneutisk 

anda, men min ansats är inte en renodlad hermeneutisk ansats. Jag har tagit fram olika teman i 

intervjuerna som jag analyserar och försöker att se en helhet i mina forskningsfrågor för att 

förstå speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroll i skolan. 

 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv 
 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av tolkningsperspektiven, de specialpedagogiska 

perspektiven, som denna studie ska tolkas och analyseras utifrån. Perspektiven är det 

kompensatoriska, relationella och sociokulturella.  
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3.2.1 Kompensatoriska perspektivet  
 

Nilholm (2006b) anser att de olika perspektiven ger olika sätt att se på specialpedagogik och 

dess historia, relation och uppgifter. Det kompensatoriska perspektivet förankrar svårigheter 

hos den enskilde individen. Det kompensatoriska perspektivet kallas även för det traditionella 

perspektivet och där anser man att skolans problem består i elevers enskilda brister. Eleven 

ska, enligt Nilholm och Björk-Åkesson (2007), kompenseras utifrån de problem som den 

enskilde har. Det krävs utredningar för att veta hur man ska gå vidare och hitta orsaker till 

problemet. Orsakerna är främst neurologiska och psykologiska. För att få förståelse för 

problemet diagnostiserar man barnet. Nilholm (2007) anser att de vanliga insatserna inom ett 

kompensatoriskt perspektiv är när elevens brister läggs på individnivå. Det kan innebära att en 

elev kan få undervisning utanför klassrummet tillsammans med en speciallärare. Ahlberg 

(2001) menar att det då är vanligt att man tar ut eleverna och de får öva samma saker igen, 

denna undervisning har enligt Ahlberg inte lett till det resultat man önskat sig. Emanuelsson 

(2001) kallar detta perspektiv för kategoriskt och menar att utifrån ett normalitetstänk sorteras 

eleverna och utsätts för särskilda åtgärder.  

Svårigheter hos eleven ses som medfödda eller individbundna på något vis. Elever med 

svårigheter kallas så ur en kategorisk synvinkel (Persson, 2013). Det traditionella perspektivet 

har ifrågasatts och kritiken har utgått från att det är till exempel skolans misslyckanden och 

inte den enskilde individens problem (Nilholm, 2006b).  

 

3.2.2 Relationella perspektivet 
 

Aspelin (2013) anser att ett relationellt synsätt är där elevernas svårigheter eller problem 

måste ses i förhållande till miljö och utformningen av undervisningen. Elevens 

skolsvårigheter kan orsakas av upplägget av undervisningen. Fokus ska riktas mot centrala 

begrepp som interaktion, relation och kommunikation. Utifrån en aspekt kan det vara svårt att 

förstå en elev och därför ska specialpedagoger stödja lärare när de arbetar med elever i 

svårigheter. Emanuelsson (2001) anser att utifrån ett relationellt perspektiv är det miljön kring 

en elev som orsakar svårigheter för eleven. Ur ett lärande och socialt perspektiv måste miljön 

anpassas för att möta elever med olika förutsättningar. Nilholm (2007) anser att de insatser 

som görs ligger på grupp- eller organisationsnivå, det kan vara om en speciallärare eller en 

specialpedagog finns som stöd i klassrummet för att eleven ska genom anpassningar kunna 

vara inkluderad i klassrummet. Aspelin (2013) anser att om skolmiljön förändras påverkas 

elevens förutsättningar att nå målen. Haug (2010) anser att det relationella perspektivet är 

inriktat mot långsiktiga mål och löser inte akuta problem. Emanuelsson (2001) menar att i det 

relationella perspektivet utgår skolan från elever i svårigheter istället för elever med 

svårigheter. Fokuset flyttas från samspel mellan miljön och eleven. 

 

3.2.3 Sociokulturella perspektivet 
 

Heath (1983) anser att genom att förstå det sociokulturella sammanhanget kring olika barn, 

gör att man även förstår varför olika problem uppstår. När det är oroligt i hemmiljön kan det 

göra att problem uppstår i skolmiljön. Säljö (2014) menar att det är genom kommunikation 
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som sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation. Våra erfarenheter 

får vi hela tiden tillsammans med andra och den vardagliga interaktionen kommer alltid att 

vara vår viktigaste lärmiljö. I skolan ska alla få en likvärdig utbildning samtidigt som det ska 

anpassas efter alla barns olikheter. Då uppstår dilemman inom det sociala, politiska och etisk 

karaktär (Nilholm, 2005). Nilholm (2007) anser att dilemma perspektivet skulle kunnat kallas 

för det sociokulturella perspektivet. Dilemman är motsättningar som inte går att lösa. 

Dilemman gör att människor tvingas ta olika ställningstaganden och det gör att dilemma 

perspektivet är nödvändigt (Nilholm, 2005).  

Ett barns förmågor utvecklas i sociala relationer och genom samspel med andra människor. 

Det är då lärande och utveckling sker. I det sociokulturella perspektivet används begreppet 

mediering, som är en samverkan mellan människor och redskap som människor använder för 

att agera och förstå sin omvärld (Vygotsky, 1978). Nilholm (2005) anser att det sociala kring 

ett barn är det som måste lösas för det är där problematiken ligger och inte att problematiken 

ligger kring barnet. Utbildningssystemet ställs inför att elever är olika och deras olikheter 

måste förhandlas i sociala processer. Nilholm (2007) anser att stödet skiftar från elev till elev, 

beroende på elevens svårigheter och bakgrund. Insatserna varierar för att eleven ska bemötas 

utifrån dennes förutsättningar och insatserna kan ligga på individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. Persson (2013) menar att skolan bör använda en växling mellan det 

kategoriska perspektivet och relationella perspektivet. Båda perspektiven ger olika sätt att 

förstå den enskilde elevens svårigheter, utan att utesluta varandra. 

I den här studien används de specialpedagogiska perspektiven för att förstå och förklara hur 

de intervjuade ser på de olika teman inkludering, handledning, yrkesroll och skolutveckling. 

Intervjuerna kommer att visa vilket perspektiv de intervjuade arbetar efter och det i sin tur ger 

en förklaring hur praktiken formas. Det perspektiv de intervjuade har anser jag påverkar hur 

de arbetar, deras syn på problem som uppstår eller var man anser att problemen ligger samt 

vem som är ansvarig för hanterandet av dessa problem. 

 

3.3 Teoretisk referensram för studiens analys 
 

De ovan beskrivna specialpedagogiska perspektiven kommer att användas vid min analys av 

resultatet och vid min diskussion. Speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroller samt 

hur deras praktik ser ut kommer att analyseras med hjälp av en hermeneutisk forskningsansats 

genom de fyra stegen, vilket du kan läsa om under metodval i metoddelen och mot typiska 

aspekter som kännetecknar de kompensatoriska, de relationella respektive sociokulturella 

perspektiven. Jag har däremot inte använt det sociokulturella perspektivet i renodlad form 

utan som ett tolkningsverktyg vid mina intervjusvar, med tolkningsverktyg menar jag att de 

specialpedagogiska perspektiven används för att förstå och förklara vilken roll och funktion 

som speciallärarna och specialpedagogerna har på sina skolor och att det i sin tur kan påverka 

deras praktik. Perspektiven kommer att användas i min diskussion för att lyftas och försöka 

förstå resultatet på en högre nivå. 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt redogörs för vilka metodval som ligger till grund för denna studie. Vilka urval 

som gjorts och hur datainsamlingen genomförts, proceduren kring arbetet och hur data 

bearbetats. Avsnittet avslutats med vilka etiska överväganden som jag tagit ställning till och 

hur studiens trovärdighet och tillförlitlighet utfallit. Mina metodförtjänster och svagheter 

kommer att diskuteras i ”Metoddiskussion” som återfinns i arbetets avslutande del. 

  

4.1 Metodval 
 

Kvale och Brinkman (2014) framställer den kvalitativa metoden som ett sätt att studera hur 

olika personer ser på ett fenomen och forskaren kan då skapa sig en bild hur det fungerar och 

vilka egenskaper som det har. Författarna anser att kvalitativa metoder används för att gå på 

djupet av fenomenet och få veta hur det upplevs av några personer. Eftersom syftet i denna 

studie handlar om att vinna ny kunskap om speciallärarnas och specialpedagogernas 

yrkesroller på två olika skolor, samt att beskriva hur deras praktik ser ut. Studien handlar då 

om några personers upplevelser och vilka erfarenheter som de har i frågan. I den kvalitativa 

metoden är tyngden att förstå informanternas verklighet och hur de tokar den. Utifrån mitt 

syfte och mina frågeställningar passade sig en kvalitativ studie bäst, där jag valt intervju som 

metod. Genom intervju som metod upprättades kvalitativa data.  

Kvalitativa data syftar till att i tal eller skrift undersöka med hjälp av forskningsmetoder som 

intervjuer (Denscombe, 2016). Enligt Kvale och Brinkmann (2014), kan det verka enkelt att 

göra en intervju, men det är svårt att göra den bra.  

Jag har intervjuat nio informanter, tre speciallärare, tre specialpedagoger och tre skolledare. I 

min studie har jag gjort intervjuer och när jag bearbetade textmaterialet har jag influerats av 

hermeneutiken. Kvale och Brinkmann (2014) anser att hermeneutiken handlar om att tolka 

texter och att gå från delar till helhet. Bryman (2011) anser att kvalitativa studier ofta har en 

strategi som bygger på ord mer än kvantifiering, för att kunna samla in och analysera data.  

Hermeneutiken delas in i fyra olika steg. Det första steget innebär att forskaren försöker bilda 

sig en uppfattning om texten som helhet. Det andra steget söker man efter teman i texten. Ett 

tema är en fokusupplevelse för att hitta meningen i texten och temat blir då en summering av 

meningen som är spritt i hela texten. Det tredje steget är att man jämför text som har liknande 

tema. Det fjärde steget fullbordar den hermeneutiska spiralen genom att återgå till helheten 

med en fördjupad förståelse för upplevelsen som det andra och tredje steget har givit. Den nya 

synen kan innebära att stegen fullföljds igen och processen fortsätter tills man inte kan 

utvinna mer av materialet (Stensmo, 2002). Jag har valt att bilda mig en uppfattning av texten, 

delat in den i olika områden. Jämfört olika teman som inkludering, handledning, yrkesroll och 

skolutveckling. Avslutat varje tema genom att analysera helheten med förståelse. 
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4.2 Urval 
 

I studien gjordes nio intervjuer, varav tre med specialpedagoger och tre med speciallärare för 

att få svar på min första forskningsfråga, om vilken roll och funktion de intervjuade 

specialpedagogerna respektive speciallärarna har på sina respektive skolor. Jag valde att dela 

upp den första forskningsfrågan i två när jag redovisade mitt resultat för att lättare kunna 

jämföra de olika kompetenserna speciallärare och specialpedagog. Jag intervjuade också tre 

från skolledningen, för att få svar på min andra forskningsfråga om hur de intervjuade i 

skolledningen framställer speciallärarnas respektive specialpedagogernas roll och funktion. 

En av specialpedagogerna var även utbildad speciallärare, men kallar sig specialpedagog och 

är anställd som det, därför valde jag att delge hennes intervjusvar under specialpedagogernas.  

Jag valde att intervjua just på dessa två skolor för att de har rätt antal informanter som jag 

önskade intervjua. Jag ville intervjua tre speciallärare och tre specialpedagoger. På den ena 

skolan intervjuade jag en specialpedagog och tre speciallärare och på den andra skolan 

intervjuade jag två specialpedagoger. På den första skolan finns även en speciallärare till, men 

hon nekade när jag frågade om hon ville bli intervjuad. Vilket innebar att jag fick de antal 

som jag önskade. Speciallärarna, specialpedagogerna och skolledningen har fått fingerade 

namn. Speciallärarna och specialpedagogerna är kvinnor, men i skolledningen är de både män 

och kvinnor. Därför har jag valt att kalla de inom skolledningen för en av skolledarna för att 

inte det ska märkas vem som är kvinna eller man och för att försvåra eventuell identifikation 

och till vilken skola de tillhör. Jag har också valt att kalla dem tillsammans speciallärare, 

specialpedagog eller skolledningen för att det inte ska gå identifiera vem som säger vad. 

För min tredje forskningsfråga var jag tvungen att ta till något hjälpmedel för att kunna styra 

mina informanter att prata om speciallärarnas och specialpedagogens examensförordning 

(SFS 2011:688). Därför valde jag att använda mig av samtalskort (se bilaga A och B). Detta 

innebar att de nio informanterna var relevanta för forskningsfrågorna och urvalet var målstyrt 

(Bryman, 2011). 

Skolorna som jag valde att använda för att intervjua för mitt examensarbete ligger i en 

norrländsk inlandskommun. På en av skolorna som är en grundskola går cirka 300 elever och 

på den andra 260 elever, skolorna delar på skolsköterskan. På den ena skolan arbetar cirka 45 

lärare, fem speciallärare/pedagoger, administratör, två SYV, två kuratorer, en rektor och en 

biträdande rektor. På den andra skolan som är ett gymnasium arbetar cirka 30 lärare, två 

specialpedagoger, administratör, SYV, en kurator och en rektor. 

 

4.3 Avgränsning 
 

Den avgränsning som jag gjort i urvalet är att jag inte har intervjuat alla speciallärare och 

specialpedagoger i kommunen, eftersom det hade blivit ett alldeles för stort arbete att hinna 

med på en termin. Jag valde de skolor som hade flest speciallärare och specialpedagoger. Jag 

ville även intervjua lika många speciallärare och specialpedagoger och fick då begränsa mig 

till två olika skolor. De som ingår i ledningsgruppen har anknytning till de två olika skolorna. 

Jag valde att intervjua ledningsgruppen för att jag ville se vilka förväntningar som de har på 

speciallärarnas och specialpedagogernas roll och funktion. 
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4.4 Datainsamling 
 

Mitt arbete byggde på inspiration av litteratur, rapporter, avhandlingar och olika artiklar för 

att komma in i ämnet. Efter att jag skrivit mitt syfte bestämde jag mig för vilken form av 

studie jag vill göra. Jag valde att göra en jämförande studie genom intervjuer med 

speciallärare, specialpedagoger och skolledning. Deras namn är fingerade för att inte avslöja 

deras rätta identitet. Jag började att skriva på min inledning och bakgrund redan i sommar och 

när första handledarträffen i början av september ägde rum, hade jag hunnit skriva en 

forskningsplan, men även en stor del av inledning och bakgrund.  

Min studie innehöll tre forskningsfrågor och utifrån dem utformade jag intervjufrågorna för 

att få svar på forskningsfrågorna. Jag valde att dela upp intervjuerna med speciallärarna och 

specialpedagogerna för att lättare kunna jämföra dem. Jag valde att göra en intervjuguide för 

speciallärarna och specialpedagogerna (se bilaga C) och en för skolledningen (bilaga D). 

Intervjuguiderna (se bilaga C, bilaga D) använde jag som stöd och för att få en struktur på 

mina samtal med pedagogerna. En intervjuguide är en översikt över vad som ska diskuteras 

och ett förslag på frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). I mina intervjuer använde jag mig av 

samtalskort som stöd (se bilaga A, bilaga B). Inspirationen med samtalskort fick jag av 

Lundberg och Wiegel (2016). Samtalskorten använde jag också för att få förståelse för hur 

informanten ställde sig till examensförordningen (se jämförelse mellan specialpedagog- och 

speciallärarprogrammet i bakgrundsdelen för mer information), men även för att få svar på 

min tredje forskningsfråga. Samtalskorten är en anpassning för att de ska kunna svara på 

tredje forskningsfrågan och ha koll på examensförordningen, vilket inte är säkert att de har.  

Informanterna som skulle intervjuas hade jag pratat med muntligt och berättat för dem om vad 

min studie ska handla om. Alla tillfrågade godkände muntligt att jag skulle intervjua dem. 

Intervjuerna bokades in efter andra handledarträffen och efter det att min handledare hade 

godkänt min intervjuguide (se bilaga C och D). Lokal för intervjuerna fick informanterna 

bestämma och också vilken tid som passade dem. Varje intervju tog 30–55 minuter och 

utfördes i rum som var förbokade och där vi kunde vara ostörda. Intervjuerna spelades in med 

informanternas godkännande och i enlighet med vetenskapsrådet (2017).  

Efter att jag transkriberat alla intervjuer, har jag bearbetat mitt resultat. Utifrån resultatet har 

jag skrivit min analys och diskussion samt försökt föra min studie framåt med hjälp av 

hermeneutiken och de specialpedagogiska perspektiven. 

 

4.5 Procedur 
 

I min studie har jag valt att använda mig av intervju som metod. Samtalskort (se bilaga A och 

B) har jag använt för att se på vilket sätt speciallärarens och specialpedagogens roll och 

funktion överensstämmer med examensförordningen. Nedan presenteras hur intervju och 

samtalskort används i denna studie. 
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4.5.1 Intervju och samtalskorten 
 

Min intervjuguide (se bilaga C och D) hade jag som grund till intervjuerna. Jag använde 

intervjuguide (se bilaga C) till speciallärarna och specialpedagogerna för att få svar på min 

första forskningsfråga. Till intervjuerna med skolledningen använde jag intervjuguide (se 

bilaga D) för att få svar på min andra forskningsfråga. Intervjuerna började med att jag 

använde intervjuguiderna och sedan avslutades de med att jag använde samtalskorten (se 

bilaga A och B). Beroende vem jag intervjuade så använde jag de olika samtalskorten.  

Speciallärarna fick använda samtalskorten (se bilaga A) som hänvisar till speciallärarnas 

examensförordning (SFS 2011:688) och specialpedagogerna fick använda samtalskorten (se 

bilaga B) som hänvisar till specialpedagogernas examensförordning (SFS 2011:688). Då jag 

intervjuade specialläraren fick hon också se specialpedagogens samtalskort (se bilaga B) och 

berätta om sin roll och funktion stämmer överens med specialpedagogens examensförordning 

(SFS 2011:688). Jag gjorde på samma sätt med specialpedagogen. Skolledningen fick 

använda sig av båda samtalkorten (se bilaga A och B) för att kunna svara på den tredje 

forskningsfrågan. 

Samtalskorten använde jag mig av eftersom jag trodde att det skulle varit svårt för mina 

informanter att komma ihåg hela examensförordningen utan att kunna se den framför sig. 

Trost (2010) anser att samtalskort är bra för att få kunskap och förståelse. Samtalskorten följer 

examensförordningen (SFS 2011:688) och inspirationen till detta fick jag av Lundberg och 

Wiegel (2016) och har omarbetat dem till viss del för att stämma för både speciallärare och 

specialpedagoger. 

Intervjuerna transkriberades nästan ordagrant, men pauser, suckar och annat som inte har med 

studien att göra valde jag att inte ta med. Mitt val att arbeta på detta sätt fick jag efter att jag 

studerat Kvale och Brinkmann (2014), som anser att det som inte är viktigt för 

undersökningen inte behöver vara med. Transkriberingen av intervjuerna utfördes i sin helhet 

i enlighet med Bryman (2011) men omvandlades från talspråk till skriftspråk för att underlätta 

genomläsningen. Kvale och Brinkmann (2014) anser inte att det finns någon mall för hur 

kvalitativt material ska analyseras.  

 

4.6 Databearbetning 
 

Under bearbetning- och analysprocessen var mitt fokus på studiens syfte och frågeställningar 

för att kunna besvara frågorna och presentera ett relevant resultat (Kvale, 2014). Den 

analysmetod som användes för att analysera och bearbeta texten var meningskoncentrering.  

Meningskoncentrering innebär att de intervjuades uttalanden sammanfattas och det görs en 

innehållsrik koncentrering över vad som sagts i intervjun, i syfte att belysa det centrala i varje 

enskilt uttalande (Kvale & Brinkmann, 2014). Miles och Hubermans taktiska råd användes 

vid analysen av min intervjustudie (Merriam, 1994) för att skapa mening av informationen. 

Råden handlar om att hitta mönster och teman genom att notera olika variablers relationer. De 

specialpedagogiska perspektiven är en variabel som ställs mot de intervjuades bakgrund och 

yrkesroll samt, som jag skrev tidigare i min teoridel, så utgör det ett analysunderlag. Jag 

använde mig av post-it lappar för att hitta mönster och teman samt sortera utifrån olika 

kategorier. Analysen av min intervjustudies data var som ett slags pussel; pusselbitarna var 

post-it lappar som passar ihop. I denna studie innebar det att flera teman uppstod efter att 
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intervjuerna bearbetades och analyserades. Det blev lite variation på teman beroende på vilka 

personer som intervjuades. 

Resultatdelen har haft flera olika upplägg under arbetets gång, men resulterade i att jag skrev 

forskningsfrågorna som överskrifter med informanternas intervjusvar under respektive fråga. 

Informanterna har blivit indelade i grupper för att inte röja informanternas identitet. Utifrån 

resultatet har jag gjort min analys och diskussion med hjälp av hermeneutisk 

tolkningsprocedur, där jag försökt att få helheten i delar och gå tillbaka till helheten, en 

tolkningsprocess som Stensmo (2002) kallar för den hermeneutiska spiralen. Min analys är 

grunden till min diskussion och utifrån analysen har jag sett teman som bidragit till att jag 

jämfört texter med liknande tema och kunnat se delar som blivit helhet genom hermeneutiken. 

I min analys och diskussion har jag förankrat forskning och de specialpedagogiska 

perspektiven genom att jämföra speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroller, 

skolledningens framställning av deras roll och funktion samt hur deras roll och funktion 

överensstämmer med examensförordningen. Efter att jag skrivit min analys och diskussion 

gjorde jag först en opponering på mig själv, för att försöka ta bort eventuella missar på vägen. 

Jag var också extra vaksam på att jag hade använt det mesta av bakgrunden i diskussionen, för 

att inte behöva ta bort det i efterhand. 

 

4.7 Etiska överväganden 
 

Vid forskning är det viktigt att följa etiska regler, enligt vetenskapsrådet (2017). Det är viktigt 

att du som forskare pratar sanning, granskar och redovisar utgångspunkten av dina studier.  

Därför var jag noga med att verkligen transkribera intervjuerna i den form som respondenten 

svarade vid intervjun. Jag försökte vara så öppen som möjligt med mina metoder och mitt 

resultat och redovisa det på rätt sätt. Denna studie är min studie och jag var noga med att 

referera på rätt sätt, eftersom att stjäla forskning inte är etiskt korrekt och det är viktigt att 

man är rättvis när man bedömer andras forskning.  

Obehöriga ska inte heller kunna ta del av uppgifter om undersökningen. Jag har därför inte 

skrivit ut skolans namn och gett pedagogerna fingerade namn i form av deras titlar samt 

endast information om deras kön. Jag valde att kalla dem speciallärare, specialpedagoger och 

skolledningen. De fick gruppnamn för att de inte ska gå att identifiera dem. Speciallärarna och 

specialpedagogerna är kvinnor. Skolledningen består av båda könen, men jag har valt att inte 

berätta vad de har för titel och använder orden en av skolledarna istället för att berätta deras 

kön och för att de inte ska gå identifiera dem. Jag började med att informera de som 

intervjuades om arbetets syfte innan intervjun. Jag var även varit öppen med dem som jag 

intervjuade, om att de kunde när som helst avbryta och bestämma vad som inte skulle 

publiceras. Jag berättade också att uppgifterna i undersökningen endast användes för 

forskningsändamålet och att de inspelade intervjuerna endast kommer att användas i denna 

rapport. Jag har haft intervjuerna på ett säkert ställe under arbetets gång och kommer att ta 

bort dem efter att jag blivit godkänd på mitt examensarbete. 
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4.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Att min studie med nio informanter skulle kunna vara generaliserbar på en större grupp och 

kunna dra några förhastade slutsatser känns inte rätt. För att kunna dra några slutsatser skulle 

jag ha behövt intervjua fler speciallärare och specialpedagoger, på fler skolor i flera olika 

kommuner. Däremot speglar intervjuerna informanternas verklighet. 

Validitet kallas ofta trovärdighet. Det innebär enligt Denscombe (2016, s.377) att ”hänvisa till 

noggrannheten och precisionen i data” och enligt Bryman (2011) att forskaren undersöker 

det som var menat att undersökas.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om samma resultat uppkommer om undersökningen 

genomförs igen (Bryman, 2011). Reliabiliteten handlar alltså om att resultatet blir detsamma 

oavsett vilken forskare som genomför den.  

Att någon annan specialpedagog skulle få exakt samma resultat känns inte rimligt. Det känns 

inte rimligt eftersom alla är vi olika, men resultaten borde vara jämförbara. Under mina 

intervjuer ställdes kontrollfrågor någon gång då och då och det var för att avsiktligt säkerställa 

trovärdigheten av informanternas svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Validiteten ökar eftersom 

alla intervjuer spelades in.  

Att gruppera speciallärarna och specialpedagogerna gjorde jag för att jag kom i konflikt 

mellan validiteten och etiken, som Larsson (1994) kallar det när man måste avstå från vissa 

upplägg för att skydda sina informanter så att de inte identifieras. Validiteten minskar, men 

jag valde att skydda mina informanters identitet. 
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5. Resultat  
 

Nedan följer en resultatredovisning som är strukturerad efter forskningsfrågorna. Direkta citat 

är kursiva och inom citationstecken. De intervjuade har fingerade namn, de kallas för 

speciallärare, specialpedagog eller skolledning efter vilken yrkestitel de har. Mer information 

om de intervjuade finns under urval i metoddelen. 

 

5.1 Vilken roll och funktion har de intervjuade speciallärarna på sina 

respektive skolor? 
 

Min första forskningsfråga består av två delar. Den ena handlar om speciallärarens roll och 

funktion och den andra om specialpedagogens. Första delen innehåller resultatet för de olika 

speciallärarna.  

 

5.1.1 Speciallärarna 
 

De intervjuade speciallärarna arbetar med elever som har inlärningsproblem och svårt att 

klara målen. De arbetar både i klass och enskilt med elever. Tillsammans med läraren 

bestämmer de vilka som får enskild undervisning. En av speciallärarna tycker inte att 

arbetssätten har förändrats så mycket med åren, men att behoven har ökat och fler elever har 

bekymmer.  

De arbetar inkluderat. En av speciallärarna anser ”att elever ska vara inkluderade, men i vissa 

fall går det inte och för elevens och andras skull måste de exkluderas”. En annan anser att det 

ibland kan bli lite ineffektivt i klassrummet med tanke på de elever som har stora behov. 

Elever kan ibland känna sig exkluderade i klassrummet anser hon.  

En av de intervjuade speciallärarna ger eleverna studiehandledning och lästränar enskilt om 

de inte vågar läsa högt i klassrummet. Speciallärarna försöker stärka och motivera elever, för 

utan självförtroende och mål är det svårt att arbeta anser de. De använder lågaffektivt 

bemötande till utåtriktade elever, men ibland fungerar det inte som till exempel när något gått 

överstyr. En speciallärare anser att som hon ”uppför sig kommer eleven att uppföra sig. Det 

är väldigt svårt att vara arg på någon som är jättelugn. Eleverna blir då frustrerade när de 

inte får en reaktion eller så blir de lugna efter ett tag”. Hon anser att lågaffektivt bemötande 

fungerar bäst och det dessutom inte förstör hennes relation till eleven. Alla intervjuade 

speciallärare ingår i elevhälsoteamet, men en av speciallärarna är inte alltid med eftersom hon 

har lektion precis den tiden.  

En av speciallärarna har fokuselever som hon tänker lite extra på och ”ser till att eleverna får 

de anpassningar som de behöver”. Det är stressigt för eleverna många gånger och det har 

blivit stressigare med åren anser en av speciallärarna. ”Lärarna måste bli bättre på att 

anpassa undervisningen i klassrummet för alla” anser hon. Hon anser också att ”det inte är 

lätt att få lärarna att förstå att om man inte anpassar undervisningen blir det problem” och 

eleverna når inte målen. Kanske kan vi nå dem genom handledning, men lärarna vill inte ha 

handledning säger hon. Det är väldigt ofta som läraren lägger skulden på eleven och inte på 
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sin egen undervisning säger hon. En annan tycker inte att hon ”handleder i den strikta 

bemärkelsen, men som en trevlig arbetskamrat som ger råd basis”. 

De intervjuade speciallärarna anser att de arbetar som en speciallärare ska göra. En av 

speciallärarna tror att hennes rektor vill att de ska hjälpa elever som har svårigheter och 

försöka få eleverna att nå målen. Det är olika vad lärare förväntar sig av dem, en del är 

tacksamma och en del har ändrat sig hur de ska använda en speciallärare i klassrummet. I 

början var det ett resurstänk, men en av speciallärarna upplever ”att det inte är så längre och 

det är en följd av att man samarbetar med läraren och att de ser positiva effekter av att inte 

använder henne som resurs, utan istället som speciallärare”.  

Således framkommer det i resultatet att de intervjuade speciallärarna arbetar inkluderande och 

anpassar efter vad eleverna behöver. Däremot måste lärarna bli bättre på att anpassa 

undervisningen, vilket speciallärarna skulle kunna hjälpa dem med via handledning, men 

lärarna vill inte få handledning. 

 

5.2 Vilken roll och funktion har de intervjuade specialpedagogerna på sina 

respektive skolor? 
 

Min första forskningsfråga består av två delar. Den andra delen innehåller resultatet för de 

olika specialpedagogerna. Det blir då lättare att se vilken roll och funktion som finns för de 

olika specialpedagogerna.  

 

5.2.2 Specialpedagogerna 
 

Alla specialpedagoger är med i elevhälsoteamet och de flesta av dem är med i 

skolutvecklingsarbetet. En av specialpedagogerna anser att hon ”ska arbeta mer med det 

systematiska kvalitetsarbetet”. Specialpedagogen borde ha en tydligare roll anser hon och hon 

kämpar för att få arbeta med specialpedagogiska uppdrag.  

Till största del av sin tid är en av specialpedagogerna i klass, och arbetar med inkluderande läs 

och skrivinlärning. Hon anställdes inte direkt som specialpedagog trots att hon hade haft 

specialpedagogisk examen i några år. ”Skolledningen har inte riktigt vetat vad de haft för 

folk” anser hon. 

Förra rektorn till en av specialpedagogerna tyckte att hon skulle ”uppfinna” sin roll själv. När 

hon började utbildningen till specialpedagog, förstod hon ”att vara specialpedagog är en helt 

annan sak än att vara speciallärare”. Hon har ändrat syn på sin yrkesroll på grund av 

rektorsbyten och egen insikt om vad en specialpedagogs uppgift är.  

Majoriteten av ämneslärarna ser en av specialpedagogerna som speciallärare i ett kärnämne, 

eftersom hon har det i sin grundbehörighet. Lärarna vill att hon ska arbeta med eleverna som 

har det svårt i klassrummet. Lärarna tror att hon dessutom ska ha tid att göra det vid andra 

tillfällen. Vissa lärare vill att hon ska göra en liten grupp med de svaga eleverna och stötta 

eleverna framåt. Hon märker att ”det handlar så mycket om hur man gör i undervisningen 

med utåtriktade barn” och specialpedagogen har en viktig roll där.  
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”Hennes arbetsuppgifter är behovsstyrda utifrån det behov som finns i verksamheten och 

beror på resursfördelningen” anser en av specialpedagogerna. Det är en brist att skolan inte 

har tydliga riktlinjer för vad som ingår i lärarnas respektive specialpedagogens arbetsuppgifter 

för ganska ofta uppstår akuta situationer.  

Nu arbetar en av specialpedagogerna mycket som speciallärare anser hon, men också med 

handledning och funderingar kring elever och klasser. Lärarna kommer ofta och pratar om 

elever med henne och hon får kolla upp gammal dokumentation. Att arbeta som speciallärare 

gör hon då hon ”arbetar med elever” och mer som specialpedagog då hon ”arbetar mer 

administrativt och med handledning”.  

Specialpedagogerna arbetar olika med handledning. Det kan vara som ett ”bollplank i farten” 

eller när hon är inne i klasserna, i korridoren eller att de knackar på dörren. Det handlar ofta 

om anpassningar och på vilket sätt. En annan säger att ”det händer att någon knackar på och 

vill prata, men det är inte schemalagt”. En av dem har ingen handledning med lärare eller 

assistenter, men mycket föräldrakontakt. Hon vill ”handleda lärare så att de kan utveckla sin 

undervisning”. Lärare måste förstå att det inte handlar om vilja hos eleverna utan att det är för 

svårt. Hon vill förmedla ”sitt synsätt när lärare planerar sin undervisning för att få stötta 

både lärare och elever”. Samtalet efter en lektion handlar oftast om enskilda elever och inte 

hur undervisningen hade kunnat anpassats. Det förväntas inte av lärarna att hon ska ställa 

frågor om förändrat undervisningssätt. Två av specialpedagogerna vill handleda mer. Lärare 

måste vara mottagliga och inte känna sig trängda eller ifrågasatta för alla vill ju elevernas 

bästa anser en av specialpedagogerna. En arbetsbeskrivning är bra att ha anser hon och för att 

visa vilka förväntningar lärare kan ha på en specialpedagog.  

En av specialpedagogerna vet inte vad hennes rektor har för förväntningar, men anser att 

ämnesbehörighet är viktigt som specialpedagog. En annan tror att hennes rektor förväntar sig 

att hennes roll är att vara bollplank kring elever i svårigheter, för att hon med sin utbildning 

och sitt specialpedagogperspektiv har kompetens. En tredje tror att hennes rektor förväntar sig 

att hon ”har samma syn på eleverna och att de strävar mot samma mål”. En del lärare anser 

att hennes roll är att vara stöttande och ha en handledande funktion. Ibland tänker hon att 

”lärarna saknar en speciallärare i matematik”. Hon kan stötta utifrån de kunskaper hon har i 

matematik, men hon räcker inte till för att hon inte har ämneskompetens.  

Således kommer det fram i resultatet att specialpedagogerna arbetar olika med handledning. 

Det kan vara som ett ”bollplank i farten” eller med anpassningar. Två av specialpedagogerna 

vill handleda mer. Specialpedagogernas yrkesroll varierar, en arbetar lika mycket som en 

speciallärare, en annan har dubbla kompetenser och bryr sig inte om hon arbetar som en 

speciallärare eller en specialpedagog. Den tredje specialpedagogen arbetar som 

specialpedagog, men känner att hon saknar ämneskompetens när hon är i klassrummet. En av 

specialpedagogerna arbetar med skolutveckling. En av specialpedagogerna vill inte arbeta 

med skolutveckling och en av dem vill arbeta mer. 

 

5.3 Hur framställer de intervjuade i skolledningen speciallärarnas 

respektive specialpedagogernas roll och funktion? 

 
Resultatet i min andra forskningsfråga delar jag in i vad skolledningen delger mig i sina 

intervjuer. Det gör det lättare att se hur de intervjuade framställer speciallärarnas och 

specialpedagogernas roll och funktion. 
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5.3.1 Skolledningen 
 

En av de intervjuade i skolledningen förväntar sig att ”skolorna ska arbeta inkluderande i 

alla lägen och så långt det går”. En annan vill arbeta ”mer inkluderande och vill att alla 

elever ska ha en klasstillhörighet”. Det ska vara helt okej att exkludera anser en tredje för det 

är ”inte att exkludering utan att man ser till elevens bästa och stöttar dem”. En annan i 

skolledningen anser att ibland är det ju så att inkluderat är att arbeta exkluderat. 

Det är jättebra att en del elever kan gå ifrån och arbeta i mindre sammanhang anser en i 

skolledningen och har organiserat en exkluderande verksamhet. Skolledaren känner att skolan 

måste tänka på hur de ska kunna hjälpa varenda elev och att eleven får chans till ett betyg. 

Skolan arbetar med elever i svårigheter, men organiserar för elever med svårigheter enligt 

skolledaren. Skolledaren tror det är det vi alla gör, men vi blir fast i elever med svårigheter 

och anser att en exkluderande verksamhet är en bra kompromiss, men så småningom ska 

skolan arbeta bort den organisationen.  

En i skolledningen ville organisera för att ha små grupper som får extra stöd när skolledaren 

började på skolan. Det blev inte så och istället har det blivit så att skolan erbjuder läxhjälp 

flera gånger i veckan där specialpedagogerna är med. Skolledaren anser att vi är alla olika, för 

skolan har arbetat fel tidigare, när vi trodde att alla lär sig på samma sätt. 

När en i skolledningen började arbeta såg skolledaren ”att specialpedagogerna och 

speciallärarna arbetade väldigt gammeldags. De hade inrett väldigt mysiga trevliga små rum 

där man satt och arbetade en till en med eleverna”. Det fanns aldrig någon tanke att arbeta 

som ett handledande stöd eller skapa förutsättningar för ordinarie undervisning.  

”En specialpedagog ska driva det mer övergripande arbetet, lite coachning och samtal, vara 

den som i huvudsak driver utvecklingsarbete” anser en i skolledningen. Speciallärare arbetar 

med det individuella arbetet nära eleverna. Skolledaren menar ”att lärarna inte använder 

speciallärarna och specialpedagogen på rätt sätt”. De ser inte fördelarna med att använda 

dem mer i undervisningen och ”de känner sig inte alltid välkomna i klassrummet”.  

Ingen i skolledningen har inte någon arbetsbeskrivning till speciallärare och 

specialpedagogen. En i skolledningen anser att om skolledaren ger det ”skulle det tydliggöra 

deras roll och att det inte är deras individuella åsikter utan deras uppdrag”. En annan i 

skolledningen anser att det skulle behövas någon form av förväntansdokument. Det vore nog 

bra om det finns och framför allt för att tydliggöra för organisationen vilken roll man har. Det 

får aldrig bli diskussion om varför speciallärarna och specialpedagogerna kommer in och ger 

goda råd till en kollega. Skolledaren tror att ”det största hindret för en speciallärare och en 

specialpedagog är att lärarna inte förstår och tänker på vilken möjligheter de har att få råd 

och stöd av välutbildad person”.  

I intervjun kommer det fram att en av skolledarna anser att ”skolledningen har stannat till lite 

grann när det gäller sitt gemensamma tänkt kring specialpedagoger och speciallärare, för det 

är ändå två olika utbildningar och två olika uppdrag”. Frågar du en rektor tror skolledaren 

inte att ”det är så många av dem som har koll på skillnaden”. Är man speciallärare är faktiskt 

uppdraget ett helt annat, enligt en av skolledarna. Det är en annan utbildning och det tycker en 

av skolledarna att skolledningen skulle behöva arbeta lite mer med. Skolledaren ser att 

specialpedagogerna vågar ta mandat, för det var också lite svårt i början, att som 

specialpedagog gå in och arbetsleda sin kollega. En av skolledarna anser det är betydligt 

bättre nu och specialpedagogerna når ut mer. Sen har verksamheten fått ett antal speciallärare, 
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där har rektorerna inte lika stor koll på hur de kan använda en speciallärare. Specialpedagog 

är jätteenkelt, men speciallärare måste man prata ännu mer om. Just skillnaden i uppdraget är 

att speciallärare behöver arbeta mer med själva undervisningssituationen, didaktiken, kanske 

koppla in den lite mer tydligare i uppdraget både för sig själv och lärare. Så att det inte blir en 

specialpedagog utav det, för då tycker skolledaren att ”vi kört omkull lite grann”.  

”Tanken med specialpedagoger är att de ska stötta läraren kring pedagogiska tips och 

dokumentation” anser en i skolledningen. Skolledaren anser att specialpedagogerna arbetar 

ganska lika. En speciallärare för en av skolledarna är ”när man är ute i verksamheten hela 

tiden och är som ett stöd och resurs i klassrummet, men även enskilt”. Specialpedagoger ska 

fokusera mer på elevers problematik och komma med tips och hur man arbetar med eleverna. 

Specialpedagoger är ute mycket i verksamheten och så vill en av skolledarna att det ska vara. 

Skolledaren ”vill inte ha en specialpedagog som sitter på sitt rum och vänder papper”.  

På skolan vill en i skolledningen ”ha specialpedagoger, inte speciallärare, för 

specialpedagog är bredare”. De är bredare för att specialpedagoger både kan samarbeta 

pedagogiskt med lärare och att de är ute i verksamheten och stöttar elever. En speciallärare 

har inte riktigt samma arbetsuppgifter som en specialpedagog har. Skolledaren tycker att 

titlarna flyter ihop.  

Den viktigaste uppgiften just nu för speciallärarna och specialpedagogen anser en i 

skolledningen är att ”arbeta kring att utveckla lärmiljöerna, synen på lärande att påverka var 

och en som arbetar på skolan”. Specialläraren och specialpedagogen är experten och har fullt 

med idéer och tankar, det vill säga kompetens. Just nu är det viktigast att arbeta i klasser och 

att fånga upp varenda elev så att vi når och hittar varandra. En av skolledarna anser att 

elevhälsoteamet har en jätteviktig uppgift och det är så viktigt att få med alla kompetenser 

som kurator och skolsköterska i arbetet också. Vi har goda förutsättningar att lyckas anser en 

av skolledarna och vi måste tänka att det kommer att ta tid att förändra lärarnas undervisning.  

”Specialpedagoger ska ha tydlig handledande roll för de är ju våra spjutspetsar, otroligt 

välutbildade och kunniga och kompetenta” anser en i skolledningen. Det handlar om att ta 

mandat, men även få möjlighet att ta mandat. Samspelet mellan rektor, specialpedagog och 

speciallärare är jätteviktigt för att de ska kunna utveckla sin profession. Då blir de ett tydligt 

stöd och hjälp till våra elever i slutändan.  

Således framkommer att skolledningen vill att speciallärarna och specialpedagogerna arbetar 

inkluderande. Inkluderande kan ibland vara exkluderande anser en i skolledningen och en i 

skolledningen har organiserat en exkluderande verksamhet. Ingen i skolledningen har någon 

arbetsbeskrivning till speciallärarna eller specialpedagogerna, men en i skolledningen anser 

att lärarna inte använder speciallärarna och specialpedagogerna på rätt sätt, de förstår inte 

vilken möjlighet de har att få råd och stöd av välutbildade personer. En i skolledningen anser 

att ett förväntansdokument skulle tydliggöra vilken roll en speciallärare eller en 

specialpedagog har. En i skolledningen anser att de stannat till i ”tänket” om vad det är för 

skillnad mellan en speciallärare och en specialpedagog och skolledaren tror inte att alla 

rektorer har koll på skillnaden. 
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5.4 På vilket sätt överensstämmer speciallärarens och specialpedagogens 

roll och funktion med examensförordningen enligt de intervjuade 

speciallärarna, specialpedagogerna och skolledningen? 
 

Min tredje forskningsfrågan handlar om att se på vilket sätt examensförordningen 

överensstämmer med specialpedagogens och speciallärarens roll och funktion. Tredje 

forskningsfrågan är indelad i de olika intervjuades svar. 

 

5.4.1 Speciallärarna 
 

Speciallärarna arbetar förebyggande och analyserande, men skulle vilja göra det ännu mer. De 

arbetar med att undanröja hinder, identifiera svårigheter och med lärmiljöer till viss del. Det 

stämmer till stor del överens med examensförordningen, det enda som saknas är 

identifieringen. De medverkar med kartläggning kring åtgärdsprogram och pratar med elever 

och föräldrar, vilket stämmer bra överens med examensförordningen. De flesta hjälper till 

med pedagogiska kartläggningar till utredningar. Speciallärarna får vara spontant kvalificerad 

samtalspartner i arbetslaget och till föräldrar, men inte schemalagt. De arbetar med att vara 

samtalspartner, men skulle kunna göra det ännu mer, eftersom det benämns i 

examensförordningen. De individanpassar arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd. De 

utvärderar, men anser att de kan göra det ännu mer. Alla anser sig inte arbeta med utveckling. 

De flesta av speciallärarna anser att speciallärarna och specialpedagogerna är ganska lika på 

många sätt och ibland arbetar de som specialpedagog. Speciallärarnas arbete stämmer till stor 

del överens med examensförordningen. De gör de flesta delarna som benämns, men skulle 

kunna arbeta mer med vissa delar som identifiering, lärmiljöer, handledning, utvärdering och 

utveckling.  

 

5.4.2 Specialpedagogerna 
 

Specialpedagogerna arbetar med att identifiera, analysera och medverka i det förebyggande 

arbetet. En specialpedagog anser att det är på ett ytligt plan och att hon vill ha mer tid till att 

observera och kunna se svårigheter. En av dem anser att hon arbetar dagligen med att 

undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer, när hon observerar elever. Det stämmer väl 

överens med examensförordningen, men specialpedagogerna skulle kunna göra det ännu mer. 

De utformar åtgärdsprogram, men en av dem anser att mycket av tiden går till anpassningar 

istället för åtgärdsprogram. De är kvalificerade samtalspartner och rådgivare spontant, men 

inte schemalagt. En specialpedagog anser att det borde ligga i lärarnas intresse att få 

handledning, men det är inte alla som orkar och har tid. De arbetar med åtgärdsprogram och 

handledning som stämmer överens med examensförordningen, men de skulle kunna arbeta 

ännu mer med det, speciellt handledning. 

De anser att de utvärderar i samband med genomförandet av åtgärdsprogram i alla tre nivåer. 

Vilket stämmer väl överens med examensförordningen. De flesta skriver ansökningar till 

utredningar, men en av dem anser inte att de pedagogiska utredningarna genomförs på alla tre 

nivåer. Vilket inte stämmer överens med examensförordningen, som anser att det ska ske på 

alla tre nivåer. De använder olika metoder för att bedöma barns skriv- och läsutveckling. En 
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av dem gör sitt bästa med att individanpassa arbetssätt, men är rädd för att hon inte alltid 

lyckas med det. Det är bara en av dem som anser att hon arbetar med utveckling, de andra 

anser sig inte göra det eftersom de inte ingår i det Systematiska kvalitetsarbetet. Att arbeta 

med utveckling ingår i examensförordningen och då stämmer deras arbete inte överens med 

den. De flesta anser att de är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för andra berörda, 

men en av dem är det även för föräldrar. Att vara samtalspartner och rådgivare för föräldrar 

ingår i examensförordningen. De arbetar mycket med att stödja elever i deras lärmiljöer. 

Vilket stämmer väl överens med examensförordningen. 

En av specialpedagogerna känner sig som en specialpedagog med väldigt mycket 

undervisning i ett kärnämne. En annan av dem anser att hon är en blandning av en 

speciallärare och specialpedagog och det varierar från år till år. Det beror på vilken rektor hon 

har och vilka grupper hon arbetar med. En tredje anser att hon arbetar som en specialpedagog 

ska, men tycker inte alltid att hon har ämneskompetens nog för att stötta ämnesspecifikt. 

Specialpedagogernas arbete stämmer inte alltid överens med examensförordningen. De skulle 

kunna arbeta mer med svårigheter i lärmiljöerna, handledning, samtalspartner och rådgivare 

för föräldrar för att deras arbete ska stämma överens med examensförordningen. Att arbeta 

med utveckling och att vara samarbetspartner för föräldrar saknas till stor del i deras arbete 

och deras arbete stämmer då inte överens med examensförordningen.  

 

5.4.3 Skolledningen 
 

Skolledningen anser att skolan använder både speciallärare och specialpedagoger till att 

identifiera, analysera, medverka i förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i 

lärmiljöer, vilket stämmer överens med examensförordningen. De arbetar olika mycket med 

att stödja elever i sina lärmiljöer anser skolledningen, vilket examensförordningen anser att 

både speciallärare och specialpedagoger ska arbeta med. Alla i skolledningen har inte koll på 

vem som utformar och genomför åtgärdsprogram, om det är speciallärarna eller 

specialpedagogerna, åtgärdsprogram är en uppgift för båda kompetenserna att utföra enligt 

examensförordningen. De anser att alla används till att vara kvalificerad samtalspartner, men 

en i skolledningen vet att en av specialpedagogerna kämpar med att vara samtalspartner för 

sina kollegor, vilket ingår i examensförordningen. De anser att båda kompetenserna arbetar 

med att genomföra uppföljning och utvärdering. Vilket stämmer överens med 

examensförordningen. De anser att båda kompetenserna leder utveckling med målet att möta 

behov hos alla elever. Skolledningen anser att både speciallärare och specialpedagoger arbetar 

som samtalspartner för andra berörda och kvalificerad samtalspartner och rådgivare för 

föräldrar. Vilket stämmer överens med examensförordningen. En av skolledarna anser att en 

specialpedagog arbetar mindre som rådgivare för föräldrar. Att vara rådgivare till föräldrar 

ingår för specialpedagoger i examensförordningen, men stämmer inte överens med 

examensförordningen om de inte gör det. En annan i skolledningen anser att båda 

kompetenserna ska användas som samtalspartner, för föräldrar är viktiga! 

En i skolledningen anser att skillnaden mellan en speciallärare och en specialpedagog framgår 

tydligare med hjälp av samtalskorten. Organisationen är som den är och det är lätt att 

speciallärare och specialpedagoger verkar inom varandras kunskapsområden. Skolledaren 

anser att det bästa sättet är att arbeta tillsammans med de utmaningar som finns på skolan. En 

annan i skolledningen tycker att det är svårt att se skillnaden mellan en speciallärare och en 

specialpedagog och anser att kompetenserna går in i varandra. En i skolledningen anser att 
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ibland är det större behov av speciallärare än specialpedagoger beroende på vilket stadium de 

arbetar. Skulle nya upptäckter kring elevers svårigheter uppstå så behöver man en 

specialpedagog för utredning. En speciallärare behövs mer om det handlar om att hitta 

strategier för hur man lär sig. 

Således framkommer det i resultatet att speciallärarna arbetar som speciallärare till stor del 

och deras arbete stämmer överens med examensförordningen till ganska stor del, men ibland 

arbetar de som specialpedagog. En av specialpedagogerna arbetar som specialpedagog, en av 

specialpedagogerna arbetar lika ofta som speciallärare i ett kärnämne och får kämpa för att få 

specialpedagogiska uppdrag i jämförelse med examensförordningen. Den tredje 

specialpedagogen arbetar som speciallärare och specialpedagog. Skolledningen använder både 

speciallärare och specialpedagogerna till varandras uppdrag i jämförelse med 

examensförordningen. En av skolledarna anser att det bästa sättet är att arbeta tillsammans 

med de utmaningar som finns på skolan. En av skolledarna har svårt att se skillnaden mellan 

en speciallärare och en specialpedagog och anser att kompetenserna går in i varandra.  
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6. Analys, diskussion och slutsatser 
 

Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att vinna ny kunskap om 

specialpedagogernas och speciallärarnas yrkesroller på två olika skolor, samt att beskriva hur 

deras praktik ser ut. Nedan följer mina forskningsfrågor som överskrifter med underrubriker 

som kommit fram när det hermeneutiska perspektivet har använts. Flera teman uppstod efter 

att intervjuerna bearbetades och analyserades. Det blev lite variation på teman beroende på 

vilka personer som intervjuades. Jag har valt att använda dessa teman som underrubriker i min 

analys och diskussion. Underrubrikerna varierar mellan inkludering, handledning, yrkesroll, 

skolutveckling. De varierar beroende på vad som kommit fram i de olika intervjuerna och 

genom hermeneutiken bildar de olika teman (Stensmo, 2002). Min analys och diskussion är 

knuten till varje forskningsfråga. Avslutar med mina slutsatser. 

 

6.1 Vilken roll och funktion har de intervjuade speciallärarna på sina 

respektive skolor? 
 

En speciallärares roll och funktion på sina respektive skolor, ur ett hermeneutiskt perspektiv, 

är att som första steg tolka dess helhet anser Stensmo (2002) och ta ut teman ur texten, 

fullfölja med att jämföra text som har liknade tema och avslutningsvis återgå till helheten med 

en fördjupad förståelse. De intervjuade speciallärarnas roll och funktion är att arbeta 

inkluderande och arbeta med att handleda elever och lärare. Dessa teman analyseras och 

diskuteras under egna rubriker. 

 

6.1.1 Inkludering 
 

Ett första tema är att speciallärarna arbetar inkluderande. I resultatet framkommer det att de 

försöker inkludera i största möjliga mån, men ibland är det svårt och då får eleverna hjälp 

utanför klassrummet istället. Så snart en elev får verktyg att klara en inkludering ska de 

inkluderas. Nilholm (2007) anser att när de anpassar undervisningen utifrån elevens 

svårigheter och bakgrund använder de det sociokulturella perspektivet. Eleven får både hjälp 

på grupp- och individnivå. Speciallärare som arbetar utanför det ordinarie klassrummet 

arbetar, enligt Nilholm (2007) kompensatoriskt.  

I studiens resultat kommer det fram att en av speciallärarna anser att det ibland kan bli lite 

ineffektivt i klassrummet och den som behöver hjälp mest får den inte alltid. Lutz (2013) 

anser att insatserna bör ta hänsyn till helheten av elevens situation. Om en elev gynnas av att 

arbeta utanför ordinarie klassrum så måste det behovet tillgodoses. Klinger och Vaughn 

(2002) anser att samplanering och flexibilitet är viktigt för att det ska fungera optimalt för 

elever i behov av stöd. Skolverket (2017) anser att undervisningen inte behöver se likadan ut 

för den enskilde eleven och att det skulle underlätta inkluderingen. Eleven får då de 

anpassningar som de behöver. Nilholm (2006a) menar att inkludering i klassrummet kan 

ibland vara exkluderande, om specialläraren inte kommer åt att hjälpa eleven så mycket som 

eleven behöver. Persson (2013) menar att skolan bör använda en växling mellan det 

kategoriska perspektivet och relationella perspektivet. Båda perspektiven ger olika sätt att 

förstå den enskilde elevens svårigheter, utan att utesluta varandra. I denna studie utgår 
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speciallärarna från båda perspektiven när de resonerar kring inkludering och vad de anser är 

för elevens bästa vilket synliggörs i resultatet.  

Resultatet av denna studie visar att speciallärarna stöter på båda perspektiven, när eleverna 

inte klarar av målen. Det innebär att man lägger svårigheterna hos den enskilde eleven om 

man ser det ur ett kompensatoriskt perspektiv enligt Nilholm (2007) och i resultatet kommer 

det fram att lärarna lägger skulden på eleverna. Ur ett relationellt perspektiv läggs skulden när 

en elev inte klarar målen på miljön och utformningen av undervisningen enligt Aspelin 

(2013), vilket speciallärarna försöker få lärarna att inse genom att ge eleverna anpassningar. I 

resultatet framkommer det även att en av speciallärarna inte anser att arbetssätten har 

förändrats så mycket med åren, vilket Malmgren Hansen (2002) håller med om. Det kan bero 

på synen som omgivande lärare har och vilken syn specialläraren själv har. Det är svårt att 

förändra om lärarna inte är med på det. 

I resultatet framkommer det att speciallärarna utgår från elevens förmåga, när de väljer 

arbetsform. Haug (2010) anser att alla ska vara inkluderade, men de ser de till elevernas bästa 

och arbetar enskilt med de elever som behöver hjälp. Det är i Lutz (2013) linje, att insatser 

inte ska vara utpekande eller stämplingsbenägna. Många lärare är skeptiska till inkludering 

och vill att speciallärarna ska arbeta enskilt eller i grupp med eleverna, vilket framkommer i 

resultatet.  

I resultatet berättar speciallärarna att de ser till att eleverna får de anpassningar som de 

behöver, vilket gör att fler elever når målen. Det kan bli problem om inte undervisningen 

anpassas till eleverna i klassrummet och jag tolkar att det kan leda till mer arbete för 

speciallärarna. Ur ett relationellt perspektiv måste lärande och socialt perspektiv mötas och 

miljön måste anpassas för elever med olika förutsättningar (Emanuelsson, 2001). Westling et 

al. (2006) anser i sitt projekt att lärare inte har förståelse för de svaga eleverna och tror att 

specialläraren ska klara allt. Det kompensatoriska perspektivet förankrar svårigheter hos den 

enskilde individen (Nilholm, 2006b). Säljö (2014) menar att det är genom kommunikation 

som sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation. Det är så viktigt 

att kommunikationen fungerar mellan speciallärare och lärare. Kommunikationen blir ännu 

bättre om fler lärare tar emot handledning anser jag. Handledning skulle kunna göra att 

lärarna ändrar sitt perspektiv när det gäller vems fel det är att eleverna inte klarar 

undervisningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklas barns förmågor i sociala relationer 

och genom samspel med andra människor. Det är då lärande och utveckling sker (Vygotsky, 

1978). 

Under den här studien har jag fått nya tankar kring inkludering, hört och sett mer negativa 

sidor än tidigare. Inkludering kan vara exkluderande för många elever, vilket speciallärarna 

belyser i resultatet när de beskriver hur verksamheten fungerar; vissa elever kan de inte hjälpa 

i ordinarie undervisning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2007) menar att inkludering 

innebär att ingen ska uteslutas eller avskiljas. Det viktigaste är ändå att eleven får den hjälp 

som den behöver och vill ha för att komma vidare?  

Genom att se helheten med förståelse inser jag att inkludering kan bli ineffektivt och att den 

som behöver hjälp inte alltid får den. Det är då viktigt att göra som Haug (2010) anser att 

speciallärarna ska se till elevens bästa och arbeta med eleven enskilt om det är bättre än att 

inkludera. En speciallärares uppgift är att anpassa undervisningen efter elevernas förmågor. 

Speciallärarna stöter på både kategoriska och relationella perspektiv, vilket framkommer i 

analysen. Det beror på hur elever får anpassningar i undervisningen och vem som får skulden 

när en elev inte klarar målen. Vaughn (2002) påpekar att samplanering och flexibilitet är 

viktigt för att en elev ska klara målen och jag tolkar att det som viktigt att specialläraren och 
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läraren samarbetar för elevens skull. Speciallärarna beskriver i resultatet att de arbetar 

inkluderande i största möjliga mån, på individ och gruppnivå. Jag tolkar det som att 

speciallärarna utgår från det sociokulturella perspektivet, eftersom de anpassar 

undervisningen utifrån elevens svårigheter och bakgrund (Nilholm, 2007). Det sociokulturella 

perspektivet i den här studien innebär att speciallärarna arbetar både kompensatoriskt och 

relationellt, när de arbetar med elever, detta stöds av Perssons (2013) resonemang kring hur 

skolan ska arbeta med elever i svårigheter. Båda perspektiven ger olika sätt att förstå den 

enskilde elevens svårigheter, utan att utesluta varandra. Om undervisningen inte anpassas till 

eleverna i klassrummet tolkar jag det som att det kan leda till mer arbete för speciallärarna, 

men framförallt blir det sämre för eleverna om undervisningen inte anpassas utifrån deras 

förutsättningar. Westling et al. (2006) anser att lärare inte har förståelse för de svaga eleverna 

och tror att speciallärarna ska klara allt. Speciallärarna i den här studien ger uttryck i resultatet 

för att de är en viktig del i arbetet med anpassningar och det i sin tur är en del av 

inkluderingsbegreppet. Alla tre perspektiven genomsyrar verksamheten anser jag, på det sätt 

speciallärarna arbetar och hur de resonerar kring inkludering. I min tolkning av deras 

intervjuer ser jag att de arbetar kompensatoriskt när de arbetar enskilt med elever. Det 

relationella perspektivet blir tydligt när speciallärarna i sina intervjusvar framhåller vikten av 

anpassad undervisning. Det sociokulturella perspektivet genomsyrar deras resonemang kring 

helheten och varje enskild elevs behov i olika situationer.  

 

6.1.2 Handledning 
 

Ett andra tema är att speciallärare handleder lärare och elever. I intervjuerna framkommer det 

att speciallärarna vill handleda, men lärarna är inte lika intresserade. Westling et al. (2006) 

anser att det finns fördelar med att använda kollegiehandledning för att få ventilera, vidga 

perspektiv och få ny kunskap, vilket speciallärarna vill göra. En av pedagogens uppgifter är 

att granska sig själv och ompröva, enligt Myndigheten för skolutveckling (2008), för att 

kunna göra förändringar är kollegiala samtal ett verktyg.  

I resultatet framkommer det att ingen av speciallärarna anser att de handleder så mycket som 

de skulle vilja. Hur ska speciallärarna få handleda sina lärarkollegor mer? Har lärare tid att få 

handledning? Det är en rektorsfråga. Byström Nilsson (2003) anser att rektors signaler ger 

mandat eller underminerar arbetssätt. Det innebär att rektor ska se till att alla ska få och ta 

emot handledning. Då kanske lärarna inser att det är en tillgång istället för ett misslyckande? 

Ur ett relationellt perspektiv ser jag att svårigheterna uppstår i mötet mellan till exempel 

eleven och lärarens undervisning och då behöver läraren handledning i hur hon/han ska 

anpassa och bemöta eleven på bästa sätt (Aspelin, 2013). 

I resultatet framkommer att speciallärarna arbetar med att stärka och motivera elever, vilket 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) anser är en utmaning i att möta och ta tillvara på 

allas olikheter. I ett sociokulturellt perspektiv anser Nilholm (2005) att deras olikheter måste 

förhandlas i sociala processer. Salamancadeklarationen (2006) ser det som en tillgång och inte 

en belastning att alla är olika. Därför är det viktigt att arbeta som speciallärarna gör enligt 

resultatet och möta eleven på vägen, för att sedan kunna arbeta med eleven som en 

speciallärare ska göra, enligt Högskoleverket (2012:11). 

Rektor, speciallärare och lärare kommunicerar i skolan, vilket framkommer i resultatet. 

Ärlestig (2008) anser att ledarens sätt att kommunicera påverkar dennes trovärdighet och 

förändringsförmåga. Det är viktigt att speciallärare blir respekterade som en i ”gänget” och 
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att eleverna märker det i klassrumssituationen. Kommunikationen mellan en speciallärare och 

en lärare är också viktig för att påverka förändringsförmågan hos läraren. Säljö (2014) anser 

ur ett sociokulturellt perspektiv att genom kommunikation får vi vår bästa inlärningsmiljö. 

Anpassningarna måste vara rätt och även gälla undervisningsmaterialet. Aspelin (2013) anser 

att handledning mellan lärare och elever behövs. En av speciallärarnas beskrivning i resultatet 

av sin handledning av lärare tolkar jag som att de har olika perspektiv, där lärarna har ett mer 

kompensatoriskt sätt att se på elevers svårigheter medan specialläraren själv har ett mer 

sociokulturellt sätt. Här ser jag att handledning behövs för att få lärarna att se andra 

perspektiv. Ur ett relationellt perspektiv är det miljön som är problemet och inte eleven, enligt 

Emanuelsson (2001). I speciallärarnas beskrivningar av sin verksamhet så tolkar jag det som 

att man måste utgå från ett mer relationellt och sociokulturellt perspektiv när man tar sig an 

elever i svårigheter. I Nuläget ser speciallärarna ett behov av handledning för att 

undervisningen ska fungera bättre för alla elever.  

I resultatet kommer det fram att speciallärarna använder sig av lågaffektivt bemötande, men 

det är en av dem som kan beskriva det så att det överensstämmer med Heijskov Elvéns (2014) 

tanke, att om hon är lugn blir även eleven lugn, eftersom det smittar av sig. Hon förstör inte 

sin relation med eleven och det nämner författaren också. Hon flyttar fokus till något annat 

och kan fortsätta arbeta, vilket Hejskov Elvén (2014) tycker är en bra metod. Utifrån 

speciallärarnas beskrivning anser jag att de även borde handleda lärarna i detta. Ett 

lågaffektivt bemötande går hand i hand med Aspelin (2013) och Hejlskov Elvén (2014) och 

deras tankar om relationens vikt för en välfungerande skola.  

I resultatet framkommer det att elevstödet har ökat med åren och mycket handlar om att 

skolan har fått mer och mer uppgifter och Andersson (1986) anser att synen på elever har 

förändrats genom åren. Enligt det sociokulturella perspektivet har alla elever har rätt till en 

likvärdig utbildning samtidigt som man anpassar undervisningen till alla elevers olikheter 

(Säljö, 2014). 

Ur en hermeneutisk ansats tolkar jag i resultatet att speciallärarna menar att de har ett bra 

samarbete med sin rektor, vilket Falk (2004) hänvisar till är en hermeneutisk anda om vilka 

roller de har. Ett av problemen som kommer upp i resultatet är att lärarna har en annan syn på 

en speciallärares arbete. Malmgren Hansen (2002) anser att en lärares yrkesroll påverkas ofta 

av deras egen skolgång, men även på vilka förväntningar som finns runt omkring. En lärare, 

som vill att specialläraren ska undervisa elever enskilt, har kanske själva haft läroplan Lgr 80 

(Skolöverstyrelsen, 1980) när de gick skolan och tror att det är det rätta sättet att arbeta för en 

speciallärare.  

Då jag ser helheten med förståelse inser jag att handledning av elever förekommer, men 

speciallärarna vill handleda lärare ännu mer vilket synliggörs i resultatet. Det tolkar jag som 

att speciallärarna vill ha ett mer relationellt perspektiv på skolan, där man inte ser eleverna 

som bärare av problemen utan att problemen uppstår i möten mellan eleverna och kontexten. 

Byström Nilsson (2003) anser att rektorns signaler ger mandat eller underminerar arbetssätt. 

Jag anser att rektorn på denna skola måste ta mer ansvar i denna fråga för att speciallärarna 

ska få handleda, enligt Tetler (2000) och Malmgren Hansen (2002) är det rektorns ansvar hur 

organisationen ser ut. Säljö (2014) anser genom kommunikation får vi vår bästa 

inlärningsmiljö, vilket det sociokulturella perspektivet stödjer. Lågaffektivt bemötande tolkar 

jag som en metod för att inte förstöra relationer mellan lärare och elev. I resultatet 

framkommer det att speciallärare använder metoden som Heijskov Elvén (2014) beskriver att 

ett lugn infinner sig och det smittar av sig. I resultatet kommer det även fram att en av 
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speciallärarna anser att elevstödets behov har ökat med åren och alla har enligt Säljö (2014) 

rätt att få anpassningar i undervisningen efter deras olikheter. 

 

6.2 Vilken roll och funktion har de intervjuade specialpedagogerna på sina 

respektive skolor? 
 

En specialpedagogs roll och funktion på sina respektive skolor, ur ett hermeneutiskt 

perspektiv, är att som första steg tolka dess helhet anser Stensmo (2002) och ta ut teman ur 

texten, fullfölja med att jämföra text som har liknade tema och avslutningsvis återgå till 

helheten med en fördjupad förståelse. De intervjuade specialpedagogernas roll och funktion är 

att arbeta med att handleda elever och lärare, för att de har olika problem i sina yrkesroller 

samt att de arbetar med skolutveckling på olika nivåer. Dessa teman analyseras och diskuteras 

under egna rubriker. 

 

6.2.1 Handledning 
 

Ett första tema är att specialpedagoger handleder lärare och elever. I resultatet kommer det 

fram att specialpedagogerna vill handleda mer. Hur ska bli de kunna bli verklighet och på 

vems initiativ ska det ske? Det tillhör specialpedagogens yrkesroll att vara en samtalspartner 

och rådgivare för kollegor, andra berörda och föräldrar, enligt examensförordningen (SFS 

2011:688). Specialpedagogerna behöver rektorernas hjälp för att få handleda mer, vilket 

synliggörs i resultatet. Rektor måste vara spindeln i nätet, som Blossing et al. (2012) kallar det 

för att förbättra undervisning. Pedagoger behöver struktur och rutiner, enligt Sandström 

(2010), för att få grepp om sin arbetssituation och för att kunna utveckla sin yrkesroll. Det 

synliggörs i resultatet att en arbetsbeskrivning skulle vara en lösning för specialpedagogerna. 

Skolverket (2017) anser att rektorn har en avgörande roll för att alla elever ska få de bästa 

tänkbara förutsättningarna. Min tolkning är att om en rektor vill påverka perspektiven i 

skolan, är handledning något som kan användas för att påverka undervisningen och synen på 

vem som bär ansvaret med hjälp av specialpedagogerna. Persson (2013) anser att skolan bör 

växla mellan kategoriska- och relationella perspektivet. Perspektiven innebär att förstå den 

enskilde elevens svårigheter, utan att utesluta varandra. Det kategoriska perspektivet förankrar 

svårigheterna hos eleven (Nilholm, 2006b). Det relationella perspektivet ser elevens 

svårigheter i förhållande till miljön (Aspelin, 2003). Det sociokulturella perspektivet menar att 

om problem uppstår kan det vara oroligt i hemmiljön och då blir det oroligt även i skolmiljön 

(Heath, 1983). Det finns stora likheter med speciallärarnas situation och utifrån de 

specialpedagogiska perspektiven ser jag att handledning även behövs här. Frågor som väcks 

hos mig är att vem ska handleda vem? När ska specialpedagogen handleda och när ska 

specialläraren göra det? Detta är en fråga för rektorn, vilket Blossing et al. (2012) och 

Sandström (2010) anser. 

I resultatet framkommer det att lärarna vill att en av specialpedagogerna ska vara en 

speciallärare i ett kärnämne, för att hon har den kompetensen i sin grundutbildning. Vilket blir 

att hon dras mellan att ge stöd i ett kärnämne och sina specialpedagogiska uppgifter på skolan. 

Lärare har olika önskemål på specialpedagogen och vem ska styra upp så att det blir bra för 

elever i behov av särskilt stöd? Om specialpedagogen och läraren samarbetar kring 

undervisning kring den enskilde eleven kan, enligt Ahlberg (2002), det ge goda möjligheter 
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att skapa bra undervisningssituationer. Det sociokulturella perspektivet menar att insatserna 

ska varieras för att varje elev ska bemötas utifrån sina förutsättningar och ligga på alla tre 

nivåerna, individ, grupp och organisationsnivå (Nilhom, 2007) 

Genom att se helheten med förståelse tolkar jag resultatet och inser att specialpedagogerna vill 

handleda mer, men enligt examensförordningen (SFS 2011:688) är det en specialpedagogisk 

uppgift. Ahlberg (2002) anser att samarbete mellan lärare och specialpedagog är viktigt. I 

resultatet framkommer det att en av specialpedagogerna och lärarna inte är överens om hur en 

specialpedagog ska arbeta och de måste komma överens för att skapa bra 

undervisningssituationer för eleverna. Jag tolkar det som att om rektorn vill påverka 

perspektiven i skolan och att handledning är något som rektorn kan använda för att påverka 

undervisningen och synen på vem som bär ansvaret när elever inte klarar målen. Perspektiven 

innebär att förstå den enskilde elevens svårigheter, utan att utesluta varandra.  

 

6.2.2 Yrkesroll 
 

Ett andra tema är att specialpedagogerna arbetar olika i sina yrkesroller. I resultatet 

framkommer att en av specialpedagogerna fick ”uppfinna” sin roll själv. Enligt Malmgren 

Hansen (2002) handlar en yrkesroll om vilka arbetsuppgifter en person har och även deras 

personlighet. Det är viktigt att lita på sig själv och ta reda på hur man själv fungerar för att 

kunna utvecklas. Det är rektor som har ansvar hur organisationen ska se ut, enligt Tetler 

(2000) och Malmgren Hansen (2002). Jag hoppas att hon orkar kämpa för att få arbeta med 

det som är tänkt att en specialpedagog ska arbeta med enligt examensförordningen (SFS 

2011:688). Persson (2013) anser att specialpedagogerna har haft svårt att få fotfäste i 

skolorna. I Malmgren Hansens (2002) studie framkommer det att det varit en utmaning att 

introducera deras yrkesroll. Återigen bli det tydligt att rektorn måste ta ett tydligare ansvar för 

att tydliggöra arbetsuppgifter anser jag. 

I resultatet framkommer det att alla specialpedagoger inte vet vilka förväntningar rektorn har 

på deras arbete. Det är en brist i ledarskapet, eftersom kommunikationen inte fungerar 

(Utbildningsdepartementet, 2001). De vet inte vad rektorn förväntar sig av dem. Ärlestig 

(2008) anser att kommunikationen påverkar trovärdigheten och förändringsförmågan. Det 

påverkar deras samarbete, men även deras relation. Säljö (2014) anser att det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Erfarenheter får vi 

tillsammans med andra och den vardagliga interaktionen är den viktigaste lärmiljön ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 

I resultatet framkommer det att en av specialpedagogernas roll är svår i den lärande 

situationen eftersom hon inte har ämneskompetens i visst kärnämne, vilket en av 

specialpedagogerna har och förväntningarna är stora från lärarna. Specialpedagogiska 

myndigheten (2008) anser det är en stor utmaning att ta tillvara på människors olikheter, för 

som specialpedagog ska man stötta elever i sina lärmiljöer, enligt examensförordningen (SFS 

2011:688), vilket Aspelin (2013) anser vara ett relationellt synsätt när elevernas svårigheter 

eller problem måste ses i förhållande till miljö och utformningen av undervisningen och det 

försöker hon göra fast utan ämneskunskaper. I resultatet kommer det fram att en av 

specialpedagogerna tycker att ämneskunskap är jätteviktigt och att som specialpedagog ska 

stödja i de ämnen som man har kompetens i. Det anser även en av specialpedagogen är ett 

bekymmer för henne, eftersom hon inte har ett visst kärnämne i sin ämneskompetens. Enligt 

examensförordningen (SFS 2011:688), verkar det behövas en speciallärare mer än en 



 

 

34 

specialpedagog. En speciallärare kan individanpassa arbetssätt, vara samtalspartner och 

rådgivare till kollegier i kraft av sin ämneskompetens och den ämneskompetensen saknar en 

specialpedagog till viss del. Specialpedagogerna ska analysera svårigheter på organisations-, 

grupp- och individnivå, enligt examensförordningen (SFS 2011:688), det kan ses som ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom insatserna ska vara på alla tre nivåer (Nilholm, 2007). En 

speciallärare analysera för den enskilde individen i sin lärmiljö och det kan ses som ett mer 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm & Björk-Åkesson, 2007).  

I analysen framkommer det att specialpedagogernas yrkesroll på de båda skolorna är något 

otydlig, vilket gör att kompetensen inte tas till vara. Det skulle kunna skapa onödig 

konkurrens mellan speciallärare och specialpedagoger. Specialpedagoger är viktiga i skolan 

för att kunna lyfta blicken anser jag och kunna arbeta som Persson (2013) föreslår, mot ett 

växlande mellan det kategoriska perspektivet och relationella perspektivet, för båda sätten ger 

förståelse för den enskilde elevens svårigheter. Där anser jag att specialpedagogen kan vara en 

nyckelperson som är utbildad att se helheten. I resultatet kommer det fram att en av 

specialpedagogerna arbetar mycket i klassrummet och mer som en speciallärare än en 

specialpedagog, enligt examensförordningen (2011:688). Hon har dubbla kompetenser, vilket 

gör att hon inte reflekterar lika mycket över, vilka arbetsuppgifter som passar bäst för henne. 

Min tolkning genom att se helheten med förståelse så inser jag att en av specialpedagogerna 

kämpar med att få arbeta med specialpedagogiska uppdrag vilket synliggörs i analysen. I 

resultatet framkommer det att en annan av specialpedagogerna bryr sig inte om vilken roll hon 

har eftersom hon är både speciallärare och specialpedagog. En av specialpedagogerna arbetar 

nära sin rektor och arbetar väldigt likt en specialpedagog, men känner att hon inte alltid räcker 

till i klassrummet. Persson (2013) anser att specialpedagogerna har haft svårt att få fotfäste i 

skolorna. Malmgren Hansson (2002) anser att yrkesrollen handlar om vilka arbetsuppgifter en 

person har. Jag tolkar resultatet som att en av specialpedagogerna känner sig inte tillräcklig i 

sina ämneskunskaper, vilket inte är ett krav för att bli specialpedagog, enligt 

examensförordningen (SFS 2011:688). Det är en brist i ledarskapet, enligt 

Utbildningsdepartementet (2001), när kommunikation inte fungerar och specialpedagogerna 

inte vet vad rektorn förväntar sig av dem och kan påverka deras samarbete och relation 

(Ärlestig, 2008). I analysen framkommer det att specialpedagogernas yrkesroll på de båda 

skolorna är något otydlig, vilket gör att kompetensen inte tas till vara. Det skulle kunna skapa 

onödig konkurrens mellan speciallärare och specialpedagoger. Specialpedagogerna är viktiga 

i skolan för att kunna lyfta blicken anser jag och arbeta som Persson föreslår att växla mellan 

det kategoriska perspektivet och relationella perspektivet. Där anser jag att specialpedagogen 

kan vara en nyckelperson som är utbildad att se helheten. Min fråga blir då om 

specialpedagogerna inte arbetar som de skulle vilja, vilken yrkesroll har de då? Att stötta 

elever i deras lärande miljöer är en specialpedagogisk uppgift enligt examensförordningen 

(SFS 2011:688) och det gör de alla tre. 

 

6.2.3 Skolutveckling 
 

Ett tredje tema är att specialpedagogerna arbetar olika med skolutveckling. Enligt Sandström 

(2010), påverkas yrkesrollen av omgivningen och det sociala samspelet.  

I en enkätstudie som Lindqvist et al. (2011) har utfört, anser specialpedagogen att de ska 

arbeta med skolutveckling, men inte de andra yrkesgrupperna. Det kanske är precis så för en 

av specialpedagogerna, vilket framkommer i resultatet, eftersom hon inte får medverka i 
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SKA-gruppen (systematiskt kvalitetsarbete). Det anser jag är en stor brist, eftersom en 

specialpedagog är en stor tillgång där enligt examensförordningen (SFS, 2011:688), för 

specialpedagogen kan lyfta blicken och se helheten på alla tre nivåer enligt det sociokulturella 

perspektivet (Nilholm, 2007). Bladini (2004) anser att en specialpedagog med kompetens är 

bra att ha med i förbättringsarbete, eftersom specialpedagogen ska fungera som 

förändringsagent i arbetet för ”en skola för alla”.  

Sandström (2010) anser att ledningen måste vara tydligt för att pedagogen ska kunna utveckla 

sin yrkesroll, vilket inte förra rektorn var mot en av specialpedagogerna, vilket framkommer i 

resultatet. Hon insåg när hon började utbildningen för specialpedagog skillnaden mellan 

yrkesrollerna. I resultatet framkommer att en av specialpedagogerna fick vänta med att få 

bekräftelse på pappret. Det påminner om det Crowther et al. (2011) anser hindrar 

specialpedagogen att utföra sitt arbete på grund av äldre föreställningar om specialpedagogen 

som speciallärare. Det var kanske fallet för en av specialpedagogerna. Hon kände att skolan 

inte hade koll på vilken roll en specialpedagog har, vilket framkommer i resultatet. Nilholm 

(2006b) anser att de olika perspektiven innebär olika sätt att se på specialpedagogik och dess 

historia, relation och uppgifter  

En tolkning av helheten med förståelse är att de arbetar väldigt olika med skolutveckling, 

vilket framkommer i resultatet och en av specialpedagogerna kämpar för att få göra det ännu 

mer, medan en annan av dem arbetar med det till stor del. En av specialpedagogerna är nöjd 

med att inte arbeta med skolutveckling, vilket framkommer i resultatet. Vad ska 

specialpedagogerna göra för att få arbeta mer med skolutveckling om det är vad de önskar? 

Att leda utveckling är en specialpedagogisk uppgift enligt examensförordningen (SFS 

2011:688). Byström Nilsson (2003) anser att det är rektorn som har en nyckelposition i det 

specialpedagogiska arbetssättet, för rektorns signaler ger mandat eller underminerar. Crowther 

et al. (2011) anser att äldre föreställningar om specialpedagog som speciallärare hindrar 

specialpedagogen att utföra sitt arbete. Jag anser att för att kunna påverka vilket perspektiv 

som skolans pedagoger använder, måste en specialpedagog få arbeta med skolutveckling, 

eftersom de är utbildade för att kunna se till skolans bästa på alla tre nivåer enligt 

examensförordningen (SFS 2011:688), vilket kan ses som ett sociokulturellt perspektiv 

(Nilholm, 2007) 

 

6.3 Hur framställer de intervjuade i skolledningen speciallärarnas 

respektive specialpedagogernas roll och funktion? 
 

Hur de intervjuade i skolledningen framställer speciallärarnas respektive specialpedagogernas 

roll och funktion, ur ett hermeneutiskt perspektiv, är att som första steg tolka dess helhet anser 

Stensmo (2002). Detta sker genom att ta ut teman ur texten, fullfölja med att jämföra text som 

har liknade tema och avslutningsvis återgå till helheten med en fördjupad förståelse. De 

intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna förväntas arbeta inkluderande, handleda 

lärare och elever samt ha olika yrkesroller. Dessa teman analyseras och diskuteras under egna 

rubriker. 
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6.3.1 Inkludering 
 

Ett första tema är att speciallärarna och specialpedagogerna arbetar inkluderande. I resultatet 

berättar skolledningen att de är positiva till inkludering, men när de organiserar på skolan 

hamnar de lätt i att exkludera elever. Beroende på hur man tänker eller handlar som 

skolledning när man organiserar på skolan kan ses ur de olika perspektiven. I det relationella 

perspektivet utgår skolan från elever i svårigheter istället för elever med svårigheter 

(Emanuelsson, 2001). I det kompensatoriska perspektivet anser man att skolans problem 

består i enskilda individers brister och man förankrar svårigheterna hos enskilda elever. Det 

kompensatoriska perspektivet har blivit ifrågasatt, eftersom det är skolans misslyckanden och 

inte den enskilde individens problem (Nilholm, 2006b). Det sociokulturella perspektivet 

innebär att skolan anpassar efter alla barns olikheter (Nilholm, 2005). 

Genom att se helheten med förståelse inser jag att skolledningen vill att speciallärarna och 

specialpedagogerna ska arbeta inkluderande, vilket synliggörs i analysen. Att exkludera elever 

är ett kompensatoriskt perspektiv för man sorterar elever efter ett normalitetstänk och utsätter 

dem för särskilda åtgärder anser Emanuelsson (2001). En av skolledarna fastnar att skilja dem 

åt istället för att fokusera på vad de har gemensamt (Haug, 2010). Att elever är olika ska ses 

som en tillgång, enligt Salamancadeklarationen (2006), och inte som en belastning eller ett 

problem. Inkludering handlar om att vara delaktig anser Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2007) och Skolverket anser att stödåtgärder ska ta hänsyn till elevens utveckling (Skolverket, 

2017). Enligt högskoleverkets rapport (2011:11) ska en specialpedagog arbeta för elever och 

speciallärare med elever. Skolledningen bör tillsammans utveckla det relationella perspektivet 

hos sin personal och därmed skapa en mer inkluderande verksamhet. Det är viktigt att tänka 

på att fysisk exkludering inte alltid är negativt vilket en i skolledningen lyfter fram och jag 

anser att den enskilde eleven alltid ska vara i fokus. 

 

6.3.2 Handledning 
 

Ett andra tema är att speciallärarna och specialpedagogerna arbetar med handledning av 

elever och lärare. I resultatet framkommer det att en i skolledningen anser att den viktigaste 

uppgiften just nu är att utveckla lärmiljöerna, synen på lärande och att påverka var och en som 

arbetar på skolan. Det är i linje med det relationella perspektivet, enligt Aspelin (2013), ett 

synsätt där elevernas svårigheter eller problem måste ses i förhållande till miljö och 

utformning av undervisning. Det är ändå viktigast anser jag att göra som Myndigheten för 

skolutveckling (2003) framhåller att skolan måste hålla en förändring vid liv och faktiskt se 

till att den blir av. I det här fallet handlar det om att skolledningen har ett ansvar att arbetet 

med utvecklandet av lärmiljöer fortskrider och ger de två kompetenserna utrymme att arbeta 

med detta. 

I resultatet framkommer det att lärarna inte använder sina speciallärare eller specialpedagoger 

som handledare i undervisningen och de förstår inte vilken tillgång speciallärarna och 

specialpedagogerna är. Äldre föreställningar om specialpedagogen som speciallärare gör att 

de hindras att göra sitt arbete, enligt Crowther et al. (2001). Samspelet mellan rektor och 

specialpedagog är otroligt viktigt. I resultatet anser en i skolledningen att det handlar om att ta 

mandat, men även att få möjlighet att ta mandat. Det stämmer väl överens med Byström 

Nilssons (2003) åsikt om att rektor är en nyckelperson.  
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I resultatet framkommer det att elevens skolsvårigheter kan orsakas av upplägget av 

undervisning. Det är bra att det kommer upp i intervjuerna för det är en del av de problemen 

som jag, utifrån mina intervjuer, tolkar att det faktiskt finns. Om en förändring ska ske måste 

skolledningen göra något åt det här, för skolledningen är nyckeln i frågan om handledning av 

lärare.  

Min tolkning genom att förstå helheten så märker jag att en av skolledarna vill att 

specialpedagogerna ska handleda lärare och elever, vilket framkommer i resultatet. Elevernas 

svårigheter kan orsakas av upplägget av undervisningen. Enligt Aspelin (2013) ses det 

relationella perspektivet som ett synsätt där elevernas svårigheter eller problem måste ses i 

förhållande till miljö och utformningen av undervisningen. På de här skolorna är de i behov 

att ett förändringsarbete när det gäller synen på eleverna anser jag för att de uttrycker en 

frustation i bristen på handledning, men även på den exkludering som sker i verksamheten. 

Angelöw (2010) anser att alla ska vara delaktiga i en förändringsprocess och endast då kan 

rektor lyckas med ett förändringsarbete och det är viktigt att inte ha så bråttom med 

genomförandet. Ett förändringsarbete har olika faser och det brukar behövas fem till sju år för 

att förändring ska vara på plats (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

 

6.3.3 Yrkesroll 
 

Ett tredje tema är att speciallärarna och specialpedagogerna har en viss yrkesroll. I resultatet 

framkommer det att speciallärarna och specialpedagogerna arbetade gammaldags. Ahlberg 

(2001) menar att man ”tar ut” barn med diagnoser och övar samma saker igen och det ger inte 

det resultat som skolan önskat sig. Det kan ses som ett kompensatoriskt perspektiv när 

svårigheterna förankras hos den enskilde individen anser Nilholm (2006b). I resultatet 

framkommer det att en specialpedagog ska arbeta övergripande, med samtal, vara den som 

driver utvecklingsarbete och stötta lärare med pedagogiska tips och dokumentation enligt 

skolledarna. En speciallärare ska arbeta med individen anser skolledarna. Aspelin (2013) 

anser att ett relationellt synsätt är där elevernas svårigheter måste ses i utformningen av 

undervisningen. Skolledningen pratar om en specialpedagogs och en speciallärares 

yrkesområden enligt examensförordningen (SFS 2011:688).  

En av sakerna som jag reagerar på i resultatet är att en i skolledningen inte vill ha en 

specialpedagog som sitter på sitt rum och vänder papper. Vad menar skolledaren egentligen? I 

Högskoleverkets rapport (2006) menar man att specialpedagogernas roll inte fick genomslag i 

undervisningen och de fick inte tillräckligt med kunskap om arbetssätt eller metoder för att 

möta elever i olika behov. I resultatet framkommer det att en av skolledarna vill att 

specialpedagoger ska vara ute i verksamheten, men någon måste ta hand om det 

administrativa. I administration ingår att utforma och genomföra åtgärdsprogram, uppföljning 

och utvärdering, pedagogiska utredningar, granska och använda metoder för att bedöma barns 

språk-, skriv- och läsutveckling, enligt examensförordningen (SFS 2011:688). Dessa delar är 

till stor del administrativa och någon måste göra det, som rektor måste man tycka att det är 

viktigt. I dagens samhälle där skolan granskas hela tiden är det viktigt att dokumentera och då 

har specialpedagogen en viktig del anser jag. Dokumentation är en del av administrationen 

och då kan man inte bortse från vikten av de administrativa sysslornas betydelse. Rektor är 

avgörande för att elever ska få de bästa tänkbara förutsättningarna, enligt Skolverket (2007) 

och det får de inte tolkar jag om specialpedagogerna tillåts hoppa över administration. 

Lindqvist (2013) anser att specialpedagogen har lagt mycket arbete under 2000-talet på att 
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dokumentera och mindre på enskilt arbete med elever. Det går helt emot vad en i 

skolledningen anser om vad en specialpedagog ska arbeta med, vilket synliggörs i resultatet. 

Frågan är då vilket av perspektiven som skolan arbetar för, om specialpedagogen inte får 

lägga tid på administration. Läggs problemen på eleven? Vilket kan ses som ett mer 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2006b) eller som ett mer relationellt perspektiv där 

elevernas svårigheter ses i förhållande till miljön eller utformningen av undervisningen 

(Aspelin, 2013). Att blunda för svårigheterna kan även det ses som ett kompensatoriskt 

perspektiv anser jag, eftersom eleven själv får ta hand om sina svårigheter (Nilholm, 2066b). 

I resultatet berättar en i skolledningen att skolan har arbetat fel tidigare då de trott att alla ska 

lära sig på samma sätt. Skolverket (2017) anser att undervisning inte behöver se likadan ut för 

alla elever. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) var en likvärdig utbildning ett övergripande krav. 

Tyvärr har inte alla lärare koll på det, eftersom de ger samma undervisning till alla utan att 

anpassa, vilket framkommer i resultatet av en av speciallärarna. Säljö (2014) anser att i skolan 

ska alla få en likvärdig utbildning, men samtidigt som det ska anpassas efter alla barns 

olikheter. Att arbeta med anpassningar kan ses som att arbeta inom det relationella 

perspektivet (Nilholm, 2007), att anpassa undervisningen så att eleven kan vara inkluderad i 

klassrummet. 

I resultatet framkommer det att lärarna inte tar emot handledning och en av skolledarna anser 

att rektorerna måste tydliggöra uppdraget för att skolan ska förstå varför de har speciallärare 

och specialpedagoger. Det är viktigt att skolan håller förändringen vid liv och ser till att det 

faktiskt blir av (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  

Skolledningen vet inte skillnaden mellan en speciallärare och en specialpedagog, vilket 

framkommer i resultatet. Det är en sak att kunna det rent teoretiskt, men hur får man det att 

faktiskt fungera praktiskt? Detta är inte unikt för Sverige, vilket även Abbot (2007) och Cole 

(2005) har sett på Nordirland och i England. Ahlefeld Nisser (2009) anser att 

specialpedagoger får speciallärares uppdrag, men även övergripande och förebyggande 

specialpedagogiska uppdrag. Jag hoppas skolledningen skriver ett förväntansdokument till 

speciallärarna och specialpedagogerna. Sandström (2010) anser att omgivningen och det 

sociala samspelet påverkar yrkesrollen.  

Speciallärarna får inte arbeta på rätt sätt anser en i skolledningen, vilket framkommer i 

resultatet, speciallärarna är inte lika missbelåtna som en av specialpedagogerna när hon får 

specialläraruppdrag. Malmgren Hansen (2002) anser att en speciallärares roll inte har 

förändrats så mycket genom åren. Min uppfattning genom intervjuerna är att speciallärarna får 

arbeta mer med sina uppdrag än vad specialpedagogerna får. 

Då jag ser helheten med förståelse så inser jag att en i skolledningen menar att en 

specialpedagog ska arbeta övergripande och med utvecklingsarbete, vilket framkommer i 

resultatet. Skolledaren vill att en speciallärare arbetar med individen. Aspelin (2013) anser att 

ett relationellt synsätt är där elevernas svårigheter måste ses i utformningen av 

undervisningen. I resultatet kommer det fram att en i skolledningen vill att 

specialpedagogerna arbetar ute i verksamheten och inte vänder på papper. Rektorn är 

avgörande för att elever ska få de bästa tänkbara förutsättningarna, enligt Skolverket (2007), 

det får de inte om specialpedagogen hoppar över det administrativa tolkar jag. I dagens 

samhälle där skolan granskas hela tiden är det viktigt att dokumentera och då har 

specialpedagogen en viktig del anser jag. Dokumentation är en del av administrationen och då 

kan man inte bortse från vikten av de administrativa sysslornas betydelse. Att blunda istället 

för att hjälpa eleven kan ses som att rektorn vill att specialpedagogen ska arbeta 

kompensatoriskt och förankra svårigheterna hos eleven (Nilholm, 2006b). 
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I resultatet framkommer det att skolledningen inte har någon arbetsbeskrivning till 

speciallärarna och specialpedagogerna och utifrån resultatet i detta examensarbete kan det 

tolkas att skolledningen inte vet riktigt hur en speciallärare eller en specialpedagog ska arbeta. 

Min övertygelse är att en arbetsbeskrivning eller ett förväntansdokument skulle underlätta 

speciellt för en av specialpedagogerna, för detta kan få konsekvenser för speciallärare eller en 

specialpedagog att få utföra sina respektive uppgifter enligt examensförordningen (SFS 

2011:688). Vilken yrkesroll som en speciallärare och specialpedagog får ligger i rektorns 

händer anser jag och vilket perspektiv som skolan använder sig av bestämmer rektorn. Min 

tolkning är att rektorn organiserar verksamheten utifrån ett visst perspektiv till exempel 

genom att kompensatoriskt låta elever spendera all sin skoltid i liten grupp, vilket synliggörs i 

analysen. Det ligger i rektorns händer att förändra organisationen för att speciallärare och 

specialpedagoger ska ha en yrkesroll efter vad de är utbildade till enligt examensförordningen 

(SFS 2011:688). En speciallärare eller specialpedagog kan försöka påverka sin rektor, men 

det är rektorn som beslutar i slutändan. Persson (2013) anser att skolan bör växla mellan det 

kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet för att förstå den enskilde eleven. 

Angelöw (2010) anser att motorn i ett förändringsarbete är motivationen från personalen. Den 

motivationen har en av specialpedagogerna för hon vill förändra undervisningen med hjälp av 

sin yrkesroll tillsammans med speciallärarna. 

 

6.4 På vilket sätt överensstämmer speciallärarens och specialpedagogens 

roll och funktion med examensförordningen enligt de intervjuade 

speciallärarna, specialpedagogerna och skolledningen? 
 

På vilket sätt överensstämmer speciallärarens och specialpedagogens roll och funktion med 

examensförordningen enligt de intervjuade speciallärarna, specialpedagogerna och 

skolledningen ur ett hermeneutiskt perspektiv genom att tolka dess helhet? Jag har valt att 

tolka och analysera intervjusvaren utifrån en hermeneutisk ansats, se helheten och delarna 

(Stensmo, 2002). 

Speciallärarna utför sitt arbete så att det överensstämmer med examensförordningen (SFS 

2011:688), men precis som det kommer fram i resultatet så utför speciallärarna 

specialpedagogiska uppgifter och skulle vilja göra vissa specialläraruppdrag till större del. 

Specialpedagogerna arbetar som specialpedagog, men används som speciallärare och om 

deras arbete jämförs med examensförordningen (SFS 2011:688), används de flesta av dem 

inte inom området utveckling. Specialpedagogerna arbetar till viss del som specialpedagog, 

men det är inte lika självklart som för speciallärarna inser jag när jag gjort en analys på 

intervjuerna. De får kämpa för att få göra sina specialpedagogiska uppdrag. Det stämmer 

överens med Ahlefeld Nisser (2009) som anser att en specialpedagog får speciallärarens 

uppdrag också. Jag anser att det behövs en specialpedagog som arbetar utifrån 

specialpedagogiska uppdrag, vilket skolan inte gör och det måste tydliggöras i 

specialpedagogens uppdrag. Om en specialpedagog inte får arbeta som en specialpedagog 

tappar skolan någon som ser skolan med ett relationellt perspektiv, arbeta med insatser på 

grupp- och organisationsnivå (Nilholm, 2007). 

En specialpedagog, anser en av skolledarna, får arbeta med det den ska, men inte en 

speciallärare. Detta stämmer inte, det är precis tvärtom på de skolor som jag utfört min studie 

på. I resultatet framkommer det att en i skolledningen anser att det borde vara speciallärare på 

högre stadier eftersom ämneskompetens är så viktigt. Det beror på hur specialpedagogerna 
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arbetar anser jag. Skulle de arbeta mot eleverna är ämneskompetensen otroligt viktig. Ifall 

specialpedagogen arbetar mot lärarna för att handleda är inte ämneskompetensen lika viktig. 

Beroende hur en specialpedagog eller en speciallärare arbetar kan man se det ur olika 

perspektiv. Nilholm och Björk Åkesson (2007) anser att i ett kompensatoriskt perspektiv 

förankrar man svårigheterna hos enskilda elever och gör utredningar för att veta hur man ska 

gå vidare och hitta orsaker till problemet. Relationella perspektivet är inriktat på långsiktiga 

mål och löser inte akuta åtgärder (Haug, 2010). Om skolmiljön förändras påverkar det elevens 

förutsättningar att nå målen (Aspelin, 2013) och det kan vara både negativt och positivt. 

Miljön kan också orsaka svårigheter för eleven.  

Skolledningen tycker att det är svårt att se skillnaden mellan en speciallärare och en 

specialpedagog, vilket framkommer i resultatet. Vernersson (2007) anser att det är fel att 

använda namnen speciallärare och specialpedagog synonymt, eftersom de inte har samma 

arbetsuppgifter i skolans verksamhet. Jag anser att båda kompetenserna är i behov av 

ämneskunskaper och det borde vara ett krav även för en specialpedagog. Det fungerar inte 

tillfredställande för närvarande på de skolor jag har undersökt i mitt examensarbete. I 

Högskoleverkets rapport (2012) föreslog man att specialpedagogexamen skulle avskaffas och 

att det specialpedagogiska arbetet skulle bli en inriktning inom speciallärarexamen. Varför 

kan inte utveckla speciallärarens och specialpedagogens nuvarande uppdrag och ersätta det 

med en gemensam utbildning? Min uppfattning är att då måste ämneskompetensen stärkas i 

en ny gemensam utbildning. 

Avslutningsvis vill jag jämföra min studie med Berglund et al. (2007) där de hade undersökt 

30 rektorers syn på specialpedagogisk professionalitet och sett att rektorerna hade god 

uppfattning om vad man kan förvänta sig av en specialpedagog. Jag anser att jag intervjuat två 

i skolledningen som inte har helt och hållet god insikt i hur en specialpedagog arbetar enligt 

min analys. Min studie är ju väldigt liten i jämförelse med Berglund et al. (2007) och jag kan 

inte dra några förhastade slutsatser på en så liten studie. Jag är inte enig i med dem i deras 

uppfattning och de är oroväckande. 

Genom att analysera helheten med förståelse inser jag att rektorn har en nyckelposition i de 

specialpedagogiska arbetssätten precis som Byström Nilsson (2003) anser och det är rektors 

signaler eller mandat som underminerar eller stärker arbetssätten. Vilket jag tolkar som att få 

arbeta som en speciallärare eller specialpedagog är det viktigt att ha det förankrat hos sin 

rektor. Det är även rektorn som bestämmer vilket perspektiv som ska användas på skolan, om 

de ska arbeta kompensatoriskt, relationellt eller sociokulturellt. Det är viktigt att 

speciallärarna och specialpedagogerna själva vet hur de ska arbeta innan de tar upp det med 

sin rektor. För att examensförordningen (SFS 2011:688) ska överensstämma med 

speciallärarnas och specialpedagogernas roll och funktion analyserar jag att de två 

kompetenserna måste föra en diskussion om deras yrkesroll med sin rektor eller om ett 

förväntansdokument skulle skrivas. Då skulle alla parter ha större chans att påverka 

speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroll och rektorn skulle ha bättre ”koll” på vad 

de olika professionerna skulle arbeta med. Säljö (2014) menar ur ett sociokulturellt perspektiv 

att genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom 

kommunikation.  
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6.5 Slutsatser 
 

Således synliggörs det i detta examensarbete att de intervjuade speciallärarnas roll och 

funktion på sina respektive skolor är att vara en viktig del i arbetet med anpassningar och de 

arbetar inkluderande med eleverna som det framkommer i resultatet. I diskussionen 

framkommer det att de arbetar kompensatoriskt när de arbetar enskilt med eleverna (Nilholm, 

2007). Det relationella perspektivet blir tydligt när speciallärarna i sina intervjusvar 

framhåller vikten av anpassad undervisning (Aspelin, 2013). Det sociokulturella perspektivet 

genomsyrar deras resonemang kring helheten och varje enskild elevs behov i olika situationer 

(Nilholm, 2007). Specialpedagogernas yrkesroll på de båda skolorna är något otydlig, vilket 

gör att kompetensen inte tas till vara, vilket synliggörs i resultatet. Speciallärarna och 

specialpedagogerna handleder elever, men vill handleda lärare ännu mer. Tetler (2000) och 

Malmgren Hansen (2002) framhåller att det är rektorns ansvar hur organisationen ser ut och i 

diskussionen framkommer det att rektorn måste ta mer ansvar i handledningsfrågan för att 

speciallärarna och specialpedagogerna ska få handleda mer. 

Således framkommer detta examensarbete att skolledningen förväntar sig att speciallärarna 

och specialpedagogerna arbetar inkluderande. Skolledningen är inte emot exkludering om 

eleven gynnas av det och det framkommer även i resultatet att skolledarna vill att 

specialpedagogerna ska handleda lärare och elever. Elevernas svårigheter kan orsakas av 

upplägget av undervisningen. Enligt Aspelin (2013) ses det relationella perspektivet som ett 

synsätt där elevernas svårigheter eller problem måste ses i förhållande till miljö och 

utformningen av undervisningen. I resultatet framkommer det att en i skolledningen inser att 

detta är ett problem på skolan och en förändring måste ske. Skolledningen menar att en 

specialpedagog ska arbeta övergripande och med utvecklingsarbete, vilket kan ses som ett 

relationellt perspektiv (Nilholm, 2007). Skolledaren vill att en speciallärare arbetar med 

individen, vilket kan ses som ett mer kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2006). I 

diskussionen framkommer det att en arbetsbeskrivning eller ett förväntansdokument skulle 

underlätta speciellt för en av specialpedagogerna, för detta kan få konsekvenser för 

speciallärare eller en specialpedagog att få utföra sina respektive uppgifter enligt 

examensförordningen (SFS 2011:688). Vilket stämmer överens med det Persson (2013) anser 

att specialpedagogerna haft svårt att få fotfäste i skolan och Malmgren Hansson (2002) anser 

att yrkesrollen handlar om vilka arbetsuppgifter en person har. I diskussionen framkommer 

det att rektorn organiserar verksamheten utifrån ett visst perspektiv. Det ligger i rektorns 

händer att förändra organisationen för att speciallärare och specialpedagoger ska ha en 

yrkesroll efter vad de är utbildade till enligt examensförordningen (SFS 2011:688). 

Således framkommer det i detta arbete på vilket sätt speciallärarens och specialpedagogens 

roll och funktion överensstämmer med examensförordningen enligt de intervjuade. Genom att 

skriva som resultatet visar att speciallärarna utför sitt arbete med specialpedagogiska inslag 

och att en av specialpedagogerna känner sig som en specialpedagog med väldigt mycket 

undervisning i ett kärnämne och arbetar till hälften som speciallärare. Resultatet visar även att 

en av specialpedagogerna arbetar som en speciallärare och en annan av specialpedagogerna 

till stor del som en specialpedagog ska enligt examensförordningen (SFS 2011:688). I 

analyser framkommer det att om speciallärarna och specialpedagogerna fick föra en 

diskussion om deras yrkesroll eller om ett förväntansdokument skulle skrivas, skulle alla 

parter ha större chans att påverka deras yrkesroll och rektorn skulle ha bättre ”koll” på vad de 

olika professionerna skulle arbeta med. Att få kommunicera med sin rektor skulle kunna ses 

som att få arbeta med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Författaren anser att 

genom erfarenheter tillsammans med andra och den vardagliga interaktionen lär vi oss bäst. 
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6.6 Metoddiskussion 
 

Min studie är en intervjustudie, intervju är en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa data 

syftar till att i tal eller skrift undersöka med hjälp av forskningsmetoder som intervjuer 

(Denscombe, 2016). I studien gjordes det nio intervjuer, intervjuerna utfördes på tre 

speciallärare, tre specialpedagoger och tre inom ledningsgruppen. Mitt urval var begränsat 

eftersom jag valde att utföra studien på två skolor med flest speciallärare och 

specialpedagoger för att kunna begränsa mig till två skolor. Jag ville dessutom intervjua lika 

många speciallärare som specialpedagoger. Detta innebar att urvalet var målstyrt (Bryman, 

2011). Studien syftade till att vinna ny kunskap om speciallärarnas och specialpedagogens 

yrkesroller på två olika skolor, samt beskriva hur deras praktik ser ut. 

Vid intervjuerna valde jag att använda mig av en intervjuguide. Kvale och Brinkmann (2014) 

anser att det kan verka enkelt att göra en intervju, men det är svårt att göra den bra. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att en intervjuguide är en översikt över vad som ska diskuteras och 

ett förslag på frågor. Min intervjuguide (se bilaga C och D) användes på detta sätt och vid 

intervjuerna kom andra frågor upp beroende på vad de intervjuade svarade. 

De som jag valde att intervjua fick välja lokal och tid för intervjun. Var noga med att god 

tidsmarginal för att inte behöva stressa igenom intervjuerna. Jag anser att de intervjuade var 

avslappnande under intervjun och jag valde att ta det väldigt lugnt. Det gjorde att de 

intervjuade var väldigt öppna med sina svar. Intervjuerna spelades in, men respondenterna 

verkade inte vara så negativt påverkade av det. Jag transkriberade sedan intervjuerna i linje 

med vad Kvale och Brinkmann (2014) anser, att endast det som är viktigt för studien ska 

transkriberas. Resultatet analyserade utifrån teori och metod, men med forskningsfrågorna 

som stöd i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). 

Vid intervjuerna hade jag intervjuguiden (se bilaga C och D) som grund för de två första 

forskningsfrågorna, men inte vid den tredje forskningsfrågan. Vid den tredje forskningsfrågan 

använde jag mig av samtalskort (se bilaga A och B). Samtalskorten hänvisar till 

examensförordningen (SFS 2011:688) och Trost (2010) anser att de är bra för att få kunskap 

och förståelse. Samtalskorten var hjälp för informanterna för att delar skulle kunna bli helhet 

och jag gjorde så för att jag blivit influerad av hermeneutiken. Kvale och Brinkmann (2014) 

anser att hermeneutiken handlar om att tolka texter och gå från delar till helhet. Min ansats är 

inte en renodlad hermeneutisk ansats, men jag har försökt att analysera och tolka intervjuerna 

och gå från delar till helhet. Samtalskorten använde jag som stöd för att de intervjuade skulle 

kunna se uppdelningen och skillnaderna mellan en speciallärare och en specialpedagog. 

Inspirationen till samtalskorten fick jag från Lundberg och Wiegel (2016), som använt det i 

sin studie. En av skolledarna anser att samtalskorten vidgade perspektiven för skolledaren i 

intervjun. Samtalskorten gjorde att skolledaren fick kunskap om skillnaderna och förståelse 

för att de två kompetenserna har olika roller och funktioner i verksamheten.  

Det etiska övervägandet (Vetenskapsrådet, 2017) försökte jag att använda mig av under hela 

min studie. De intervjuade var medvetna att de när som helst kunde avbryta intervjun. Under 

två av mina intervjuer, valde den intervjuade att ta bort en del information som delgavs, vilket 

jag naturligtvis valde att tillgodose. Jag har även kallat speciallärarna, specialpedagogerna och 

ledningsgruppen för gruppnamn för att inte det ska kunna gå att identifiera vem som sagt vad. 
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6.7 Förslag till ny forskning 
 

Jag önskar att jag haft längre tid och kunnat utveckla mitt examensarbete ännu mer. Då hade 

jag kunnat utföra intervjuer med ämneslärare också. En nyutexaminerad speciallärare eller 

specialpedagog kommer i kontakt med lärare som inte vill arbeta på samma sätt som 

forskningen anser att det ska vara. Under min korta tid som speciallärare har jag mött flera 

lärare som tycker att jag ska ta ut de stökiga eleverna, så att de andra i klassrummet kan få 

arbetsro. Är det på detta sätt som speciallärare ska arbeta? Eller hur tycker ämneslärarna att en 

specialpedagog eller speciallärare ska arbeta? Det hade kunnat bli ett annat sidospår av mitt 

examensarbete eller ett helt annat arbete.  
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Bilaga A 

Samtalskort speciallärare 

Forskningsfråga 3: 

På vilket sätt överensstämmer speciallärarens och specialpedagogens roll 

och funktion med examensförordningen enligt de intervjuade 

speciallärarna, specialpedagogerna och skolledningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera, analysera, medverka i 

förebyggande arbete, undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljöer 

Genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter för den enskilde 

individen i sin lärmiljö 

Utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för elever i samverkan med berörda 

aktörer 

Förmåga att individanpassa arbetssätt för 

barn och elever i behov av särskilt stöd 

Vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare för kollegor i sin 

ämneskompetens 

Granska och använda metoder för att 

bedöma barns språk-, skriv- och 

läsutveckling 

Genomföra uppföljning och utvärdering Leda utveckling med mål att möta behov 

hos alla elever 
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Bilaga B 

Samtalskort specialpedagog 

Forskningsfråga 3: 

På vilket sätt överensstämmer speciallärarens och specialpedagogens roll 

och funktion med examensförordningen enligt de intervjuade 

speciallärarna, specialpedagogerna och skolledningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera, analysera, medverka i 

förebyggande arbete, undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljöer 

Genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, 

grupp-, och individnivå 

Utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för elever i samverkan med berörda 

aktörer 

Vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare för andra berörda 

Vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare för kollegor 

Vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare för föräldrar 

Genomföra uppföljning och utvärdering Stödja elever i sina lärmiljöer 

Leda utveckling med mål att möta behov 

hos alla elever 
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Bilaga C 

Intervjuguide för speciallärarna och specialpedagogerna 

Forskningsfråga 1:  

 

Vilken roll och funktion har de intervjuade speciallärarna respektive 

specialpedagogerna på sina respektive skolor? 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

 

3. Beskriv hur/till vad den specialpedagogiska funktionen används inom verksamheten? 

 

4. Vem har hjälp dig att utforma vilka arbetsuppgifter som du ska ha? 

 

5. Vilka arbetsuppgifter tycker du stämmer överens som din roll som 

speciallärare/specialpedagog? 

 

6. Vilka arbetsuppgifter tycker du att du ska ha, som du inte har nu? 

 

7. Vilka arbetsuppgifter tycker du inte stämmer överens med din yrkesroll? 

 

8. Är det någon av arbetsuppgifterna som tar/får mer tid än andra och hur arbetar du? 

 

9. Vilka förväntningar tror du de andra speciallärarna/specialpedagogerna har på dig? 

 

10. Vilka förväntningar har lärarna på skolan på dig? På vilket sätt? 

 

11. Vilka förväntningar tror du rektorn har på dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

52 

Bilaga D 

Intervjuguide för skolledningen 

Forskningsfråga 2:  

Hur framställer de intervjuade i skolledningen speciallärarnas respektive 

specialpedagogernas roll och funktion? 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur länge har du arbetat i skolledningen? 

 

3. Beskriv hur/till vad den specialpedagogiska funktionen används inom verksamheten? 

 

4. När anser du att det behövs specialpedagogiska insatser och när det behöves 

specialläraren? Arbetsuppgifter? 

 

5. Hur är dessa insatser organiserade på skolan? 

 

6. Har speciallärarna eller specialpedagogen någon arbetsbeskrivning? 

 

7. Vilka uppgifter anser du är det viktigaste arbetsuppgifterna för en 

specialpedagog/speciallärare? 

 

8. Vilka hinder och möjligheter finns för att använda specialpedagog/speciallärare? 

 

9. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det inom området? 

 

10. Vilka förväntningar och önskemål har du på specialpedagog/speciallärare roll? Vad 

skulle du önska att specialpedagog/speciallärare arbetar med? 

 

11. Finns det någonting du upplever att specialpedagog/speciallärare inte arbetar med som 

du saknar? 

 

12. Varför har ni valt att organisera verksamheten med just denna kompetens? 

 

 


