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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll 

på gymnasiet. Den syftar till att bidra med exempel på specialpedagogers arbetsinsatser på olika 

nivåer samt att identifierar hinder och framgångsfaktorer i relation till den specialpedagogiska 

yrkesrollen.  

Studien är av kvalitativ art och tar sin utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer med sex lärare, 

tre specialpedagoger och tre rektorer fördelade på tre olika gymnasieskolor. Studiens teoretiska 

ansats är systemteori. Vi har även tagit hjälp av salutogent och patogent perspektiv. Dessa ansatser 

hjälpte oss i analysen av vårt resultat.  

I vår studie förefaller det sig som att specialpedagogerna i denna kontext gör anspråk på ett brett 

område av arbetsuppgifter av både förebyggande, främjande och åtgärdande karaktär. Insatser 

riktas både mot enskilda elever och klasser, enskilda lärare och arbetsgrupper samt övergripande 

för skolan. Tillgänglighet, kommunikation, kompetens och mandat är fyra övergripande katego-

rier som kan verka som antingen framgångsfaktorer eller hinder i relation till specialpedagogens 

yrkesroll.  
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1 Inledning 

Specialpedagogens yrkesroll – vad innebär den? Specialpedagog är en relativt ny yrkesroll, en 

yrkesroll som uppkom främst ur en förändrad syn på elever i behov av stöd och hur skolor bör 

bemöta och undervisa den variation av elever som finns i en skola för alla. En ny funktion i skolan 

kan innebära en osäkerhet kring vad som krävs för att dess funktion och kompetens ska komma 

verksamheten till gagn. Det kan även innebära en osäkerhet kring vilken typ av arbetsområden 

yrkesrollen kan och bör fokusera på. Det här är ett dilemma, dels för risken att inte specialpedago-

gens kompetens utnyttjas till max, dels för risken av frustration då olika förväntningar på och 

uppfattningar av rollen möts.  

Specialpedagogens yrkesroll kan se väldigt olika ut på olika skolor, i jämförelse med exempelvis 

läraruppdraget som tydligare regleras i både Skollag (SFS 2010:800) och läroplaner för de olika 

stadierna. Utformningen av specialpedagogens yrkesroll och den specialpedagogiska verksam-

heten kan ske inom ett stort frirum, de yttre gränserna för vad som är möjligt ligger långt ut. Den 

yttersta gränsen är Skollagen som sätter ramar och lagstadgade krav. Innanför Skollagens ram 

hamnar riktlinjer från t.ex. Socialstyrelsen och Skolverket, men även examensordningen för spe-

cialpedagogutbildningen kan utgöra en riktlinje för hur uppdraget och verksamheten kan utformas 

då den beskriver vilken kompetens en specialpedagog har. Ett problem som uppstår när friheten i 

utformningen är så stor är att specialpedagoger efter examen upplever att de inte alltid får arbeta 

med vad de utbildat sig i. Rektorer och andra aktörer i skolan sätter egna gränser för det special-

pedagogiska uppdraget, då skilda föreställningar möts i en pedagogisk praktik. Det finns forskning 

som visar på att specialpedagogens yrkesroll är otydlig (von Ahlefeld  Nisser, 2014, Göransson et 

al., 2015), exempelvis finns yrkesgruppen specialpedagog inte konkret omnämnd i Skollagen vil-

ket ger skolverksamheten större tolkningsmöjligheter av rollen och uppdraget. Vad innebär speci-

alpedagogisk kompetens och vem kan arbeta som specialpedagog? 

För att förstå specialpedagogens yrkesroll vill vi i föreliggande studie komma åt lärares, special-

pedagogers och rektorers erfarenheter kring rollen. Den frihet som finns i utformandet av uppdra-

get behöver i relation till Skollag, riktlinjer och forskning enligt oss även problematisera lärares 

erfarenheter, likväl som rektorers och specialpedagogers. Därför kommer vi i vår studie att utgå 
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ifrån dessa tre professioners perspektiv när vi undersöker den specialpedagogiska yrkesrollen på 

gymnasiet.  

Lärare kan, enligt oss, ses som kärnaktörerna i skolverksamheten. Det är de som har närmast och 

mest kontakt med alla elever, det är de som enligt läroplanen ska utforma undervisning, bedöma 

och betygsätta samt anpassa efter individens förutsättningar, intressen och behov (Skolverket, 

2011). De utgör första ledets elevhälsa. Det blir således viktigt att studera deras erfarenheter av 

specialpedagogens yrkesroll på djupet. Att bidra med kunskap kring lärares, specialpedagogers 

och rektorers erfarenheter av yrkesrollen och medföljande verksamhet kan bidra till insikt i och 

förståelse för hur den specialpedagogiska yrkesrollen fungerar inom den dagliga, ordinarie, verk-

samheten. Det i sin tur kan skapa tankeprocesser och perspektivera specialpedagogens yrkesroll. 

Det kan bredda förståelsen för uppdraget samt bidra till att se utvecklingsmöjligheter i olika verk-

samheter. Birgitta Lansheim (2010) uttrycker att det är betydelsefullt att ta avstamp ifrån lärares 

erfarenheter för att utveckla och förändra skolan, ”som lärare tänker, förmodas de också handla i 

praktiska situationer” (Lansheim, 2010, s.182). Det är således viktigt att lyssna på vad lärarna har 

att säga. Utan att ta avstamp i deras arbete och erfarenheter riskerar både utbildningsreformer och 

skolutveckling att ha svårt att realiseras (Lansheim, 2010, s.182).  

Så sent som 2015 nämner Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlaugur Mag-

nusson och Claes Nilholm (2015) angående specialpedagog- och speciallärarrollen, att ”[d]et finns 

[...] anmärkningsvärt lite forskning om dessa yrkesgrupper. Satsningar på specialpedagog- respek-

tive speciallärarutbildningar kan alltså ses som utbildningspolitiska ”experiment” där forskningen 

av satsningarna är begränsad” (s. 1). Det är därför viktigt att mer studier kring vad olika aktörer 

inom skolan har för erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll sker samt identifiera och proble-

matisera olika aspekter i dessa erfarenheter.  

Fokus i denna studie ligger på gymnasiet. Anledningen till att vi valt gymnasiet som studiearena 

är tvåfaldig, för det första så kommer våra egna lärar- och specialpedagogerfarenheter från gym-

nasiet vilket skapat ett större intresse för den verksamheten, sedan, och av störst betydelse, så har 

vi haft svårt att hitta forskning kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll på gymnasienivå. 

Den forskning som finns kring specialpedagogens roll, uppdrag och arbetsuppgifter verkar främst 

vara utförd inom grundskolan. 
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Med anledning av tankarna ovan så har vi formulerat vårt syfte och våra frågeställningar nedan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll på 

gymnasiet.  

Våra frågeställningar är: 

• Vilka arbetsområden kan identifieras i lärares, specialpedagogers och rektorers erfa-

renheter av den specialpedagogiska yrkesrollen?  

• Vilka framgångsfaktorer och hinder kan identifieras i lärares, specialpedagogers och 

rektorers erfarenheter i relation till den specialpedagogiska yrkesrollen? 
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2 Bakgrund  
I det här kapitlet kommer vi att ge en översiktlig bild kring statens intentioner med specialpedago-

gens yrkesroll i form av etableringen av specialpedagoger som en ny yrkeskategori och den exa-

mensordning som finns att förhålla sig till. Vi kommer även att beskriva vad Skollagen (SFS 

2010:800) och Socialstyrelsens och skolverkets riktlinjer uttrycker om specialpedagogens yrkes-

roll. Slutligen kommer en bild av elevhälsa och vad det innebär att ges. 

 

2.1 Specialpedagogens yrkesroll i relation till statens intentioner 

Förutsättningar för en yrkesgrupp kan ses i relation till hur och vad staten kontrollerar i dess roll i 

form av lagar och styrdokument (Göransson et al., 2015). När det gäller specialpedagogers yrkes-

roll ger inte styrdokumenten för svensk skola några specifika direktiv (von Ahlefeld  Nisser, 2014).  

 

2.1.1 Etablering av specialpedagog  

Den specialpedagogiska verksamheten har varit och är under förändring. Historiskt sett har barn 

och elever i behov av särskilt stöd ofta fått åtgärder som inneburit uteslutning eller avskiljning på 

grund av deras avvikande egenskaper. Eleverna har kategoriserats och förklaringar har framförallt 

givits på individnivå (Hjörne & Säljö, 2013). I början av 1990-talet, då den svenska skolan kom-

munaliserades, hade regeringen samtidigt som mål att förändra den traditionella undervisningen 

och framförallt synen på elever i behov av särskilt stöd. Det talades om nödvändigheten av en mer 

inkluderande undervisning. Med bakgrund av detta växte behovet av en ny utbildning och yrkesroll 

fram (Ahlberg, 2013). Den statligt reglerade speciallärarutbildningen som infördes på 1960-talet 

ersattes 1989 istället av den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen (Socialstyrelsen & Skol-

verket, 2016). En viktig skillnad från den tidigare specialläraren var att specialpedagogen skulle 

utbildas i handledning för att i större utsträckning kunna arbeta med skolutveckling. Denne skulle 

genom handledning ge lärare möjlighet att reflektera över sin egen roll i undervisningen för att på 

så sätt kunna förändra den. Genom att fokusera på undervisningen kan skolsvårigheter motverkas 

och på så sätt möjliggöra att fler elever kan inkluderas i undervisningen i linje med begreppet ”en 
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skola för alla” som bl.a. nämns i Lgr-80 (Ahlberg, 2013). Idag finns både speciallärare- och spe-

cialpedagogutbildning, eftersom man år 2008 bestämde sig för att återinföra speciallärarutbild-

ningen (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) 

och specialpedagoger (SFS, 2007:638) har många likheter i målformuleringarna. En skillnad som 

beskrivs av Göransson et al. (2015) är att examensordningen för speciallärare har en mer individ-

inriktad förståelse kring skolsvårigheter i jämförelse med examensordningen för specialpedagoger 

där skolsvårigheter förväntas analyseras på både individ, - grupp- och organisationsnivå. Utbild-

ningsplanen för specialpedagoger speglar därmed ett relationellt perspektiv. 

  

2.1.2 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar specialpedagogers yrkesroll, på ett indirekt sätt, vi kommer i 

det här stycket att förklara hur. Den 1 juli år 2011, när Skollagen trädde i kraft, skedde en organi-

satorisk förändring i den dåvarande skolhälsovården. Elevhälsovården får nu istället namnet elev-

hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Den nya inriktningen medför ett byte från ett patogent 

till ett salutogent perspektiv, det vill säga, fokus flyttas från faktorer som orsakar psykisk och 

fysisk sjukdom till faktorer som främjar psykisk och fysisk hälsa. Det innebär även ett större fokus 

på förebyggande och främjande insatser, framför åtgärdande insatser (Hylander & Guvå, 2017). 

Den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna blir nu en samlad elevhälsa. Syftet 

är att öka samverkan mellan professionerna och att fokusera mer på det hälsofrämjande och före-

byggande arbetet. Var och en ska bidra med sin kompetens i insatser för att stödja eleverna att nå 

målen. Varje enskild profession ska även samverka med varandra samt med lärare, rektorer och 

aktörer utanför skolan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Skollagen (SFS 2010:800) nämner 

inte specialpedagog explicit men den berör ändå dess yrkesroll indirekt. Skollagen beskriver vilka 

professioner elevhälsan ska omfatta, men det formuleras inte någon yrkesroll som motsvarar exa-

mensordningen för specialpedagogen. Det framkommer tydligt att eleverna i gymnasieskolan ska 

ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det finns således inget krav på att 

specialpedagogen ska ha en specialpedagogexamen. Det står dock att: ”Vidare ska det finnas till-

gång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses” (SFS 2010:800, 2 kap 25§). Lagen preciserar inte vad tillgång till de olika kategorierna 

av personal innebär (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen och Skolverket (2016) förklarar att 
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personal med specialpedagogisk kompetens inte syftar på någon särskild yrkeskategori utan kan 

vara både en speciallärare och en rektor även om det idag till största del är specialpedagoger som 

bär ansvaret för den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsan. Vidare står tydligt i både Skol-

lagen och Gy11, läroplan för gymnasieskolan, att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma 

och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

  

2.1.3 Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning 

Som nämnts ovan infördes elevhälsan som begrepp när den nya Skollagen (SFS 2010:800) trädde 

i kraft. I samband med införandet fick socialstyrelsen uppdraget att ta fram en myndighetsrapport 

med nya riktlinjer för elevhälsan. Skolverket hade samtidigt i uppdrag att förstärka elevhälsan 

under år 2012-2015, därför beslutade socialstyrelsen att tillsammans med skolverket ta fram en ny 

vägledning för elevhälsan, som ska ses som ett ”kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal 

och ledning” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 5). I Vägledning för elevhälsan ges exempel 

på arbetsuppgifter för samtliga professioner inom elevhälsan. Då det inte är givet att det ska ingå 

en specialpedagog i elevhälsan tillskrivs olika exempel på arbetsuppgifter gemensamt till samtliga 

professioner. I Skollagen beskrivs elevhälsans främsta uppdrag att ”arbeta förebyggande och häl-

sofrämjande” och att ”stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål” (2 kap 25§). I Vägled-

ning för elevhälsan ges även exempel på arbetsuppgifter till ”personal med specialpedagogisk 

kompetens”. Som specialpedagog kan således dessa riktlinjer anses vägledande i arbetet. Exempel 

på arbetsuppgifter är att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, tidigt möta elever 

i skolsvårigheter och att arbeta för att skapa bra förutsättningar för lärande. Andra exempel är att 

tillföra specialpedagogisk kompetens i det pedagogiska arbetet, att kartlägga hinder och möjlig-

heter i skolmiljön, att genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärds-

program, att ge handledning och konsultation till personal och att stödja utveckling i lärandemil-

jöer (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 33).  
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2.2 Specialpedagogens yrkesroll i elevhälsan 

I takt med att synen på elever i skolsvårigheter skiftade ifrån ett mer exkluderande- till ett mer 

inkluderande förhållningssätt förändrades även den verksamhet som idag kallas elevhälsa. I det 

här stycket har vi för avsikt att kort beskriva intentioner kring elevhälsans uppdrag med fokus på 

specialpedagogens yrkesroll. 

Elevhälsa som begrepp introducerades av Elevvårdsutredningen, SOU 200:19 (Refererad i Guvå, 

2009). Gunilla Guvå (2009) förklarar syftet med tankarna bakom den nya elevhälsan. Ett vidgat 

hälsobegrepp och insikten kring att elevers skolsvårigheter inte kan åtskiljas psykologiska eller 

sociala aspekter skapade behovet av den nya verksamhetsformen som beskrivs bestå utav tre olika 

spår. Det första spåret, skolhälsovården, består av skolläkare och skolsköterska, det andra spåret, 

elevvård, består av psykolog och kurator och det tredje spåret, det specialpedagogiska spåret, be-

står av specialpedagog och speciallärare. Syftet är att dessa spår ska samverka tätare och tillsam-

mans med övrig personal på skolan, inte bara för individens psykiska och fysiska hälsa, utan för 

att utveckla hela skolans lärmiljö. Lärande och hälsa ses nu påverka och påverkas av varandra och 

skolmiljön är avgörande för elevers mående och därmed elevers lärande och utveckling (Guvå, 

2009). Ingen av de tre spåren är nya, det är snarare fokus och samverkan som utvecklas. Från 

professioner som arbetade skiljt från både skolan och varandra växte behovet nu att arbeta mer 

enhetligt och i samsyn med varandra och all skolpersonal (Guvå, 2009). 

Från början bestod den specialpedagogiska kompetensen enbart av speciallärare, dessa skulle se-

nare ersättas av specialpedagoger. 2007 beslutade regeringen (SFS 2007:638 i Guvå, 2009) dock 

att en ny speciallärarutbildning skulle starta vid sidan om den nuvarande specialpedagogutbild-

ningen. De två yrkesrollerna ska ha olika fokus. Specialpedagogernas främsta uppgift ska nu vara 

att arbeta mot all skolans personal för att stödja deras arbete med elever i ordinarie grupp. Alla 

lärare har ansvar för alla barn, till skillnad från tidigare då elever i behov av särskilt stöd särskildes 

undervisningen. Specialpedagogutbildningen har därför förändrats från direkt elevrelaterat arbete 

med diagnosfokus till att innehålla kompetens i handledning, uppföljning och utvärdering samt 

skolutveckling (Backlund, 2007; Helldin, 1998 i Guvå, 2009). Eftersom specialpedagogutbild-

ningen inte längre har samma elevcentrerade fokus behövs nu även speciallärarutbildningen som 

ett komplement (Utbildningsdepartementet i Guvå, 2009). Samtidigt som den specialpedagogiska 
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kompetensen förstärks i elevhälsan behöver även alla lärare få förstärkta specialpedagogiska kun-

skaper genom handledning av specialpedagogen (Guvå, 2009). 
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3 Tidigare forskning  
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för forskningsläget kring specialpedagogens yrkesroll. 

Forskningsöversikten har delats upp i två delar med relevans för våra två frågeställningar. Vi 

kommer att ge en bild av specialpedagogens arbetsområden samt presentera faktorer som påver-

kar och formar specialpedagogens uppdrag. Till att börja med delger vi hur vår sökning gått till 

väga.  

 

3.1 Sökning 

Vi har sökt efter forskning som beskriver hur specialpedagogens yrkesroll formas, varför uppdra-

get kan se så olika ut, samt studier som beskriver olika professioners erfarenheter av, uppfattningar 

om och förväntningar på rollen och uppdraget. Även studier som syftar till att tydliggöra och reda 

ut specialpedagogens uppdrag har använts för att motivera och forskningsförankra vår studie.  

Vi har använt sökorden specialpedagog, yrkesroll, handledning, Special Educational Needs Co-

Ordinator (SENCO), special education och consultation på ERIC (EBSCO), Diva samt Swepub. 

Majoriteten av den forskning som berör vårt område har utförts inom grundskolan. Våra sökningar 

efter tidigare forskning utökades från att ha begränsats till de senaste 10 åren till tidsspannet år 

2000–2019, eftersom att vi upplevde den senaste forskningen något knapphändig och då speciellt 

inom gymnasieverksamheten, vilket även Joacim Ramberg (2015) poängterar i sin avhandling som 

undersöker den specialpedagogiska verksamheten på just gymnasiet. Utifrån hans avhandling 

kunde vi läsa om några studier utförda på gymnasiet, dock fokuserade de mer på organisering av 

stödet på olika sätt och ges därför inte utrymme i vår studie. 

Vi hittade alltså några få studier som behandlade specialpedagogisk verksamhet på gymnasiet, 

dock inte med det fokus på yrkesroll som vi önskade, därför är sammanställningen av tidigare 

forskningen i detta kapitel främst baserad på studier inom grundskolans olika stadier. Med det i 

åtanke, hoppas vi med vår egen studie bidra till mer kunskap om specialpedagogens yrkesroll på 

gymnasienivå. 
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3.2 Specialpedagogens arbetsområde 

 

3.2.1 Beskrivningar av specialpedagogens arbetsområde 

Som nämnt ovan finns få studier kring vad specialpedagoger konkret arbetar med. I det här avsnit-

tet vill vi med den forskning vi har hittat ge en bild av arbetsområden som specialpedagoger i 

Sverige gör anspråk på. von Ahlefeld  Nissers (2014) studie, där empirin kommer från två olika 

projekt där samtal genomförts med 24 rektorer, 23 specialpedagoger och 12 speciallärare visar att 

det finns disparata föreställningar kring rollen och det ser olika ut på olika skolor och med olika 

anställningsformer. Det har genomförts jämförande studier kring speciallärare och specialpedago-

gers arbetsuppgifter och Göranssons et al. (2015) enkätstudie visar att det finns många likheter 

yrkesgrupperna emellan, även om det framkommer en del skillnader. Till skillnad från speciallä-

rarna arbetar specialpedagogerna med konsultation, rådgivning och kvalificerade samtal med lä-

rarlag samt samverkan med skolledning och externa aktörer. Speciallärarna å andra sidan under-

visar i större grad i mindre grupper. Göransson et al. (2015) visar generella skillnader och likheter 

i specialpedagogers och speciallärares arbetsområden i en överskådlig figur modifierad nedan (Gö-

ransson et al., 2015, s. 24). 

Figur 1: Specialpedagogers och speciallärares arbetsområden 
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Anställningsform är en faktor som påverkar de båda yrkesgruppernas arbetsområden. Göransson 

et al. (2015) urskiljer tre specialpedagogiska roller. Den första yrkesrollen benämns som den råd-

givande och samverkande yrkesrollen, här är det vanligt med konsultation och rådgivning av lä-

rare och arbetslag. Det är även vanligt att samverka med skolledning, vårdnadshavare och ex-

terna aktörer. Den rådgivande och samverkande yrkesrollen är anställda centralt inom kommun 

och förskola. Den andra yrkesrollen benämns som den undervisande mångsysslaren, den åter-

finns inom grundskola och gymnasiet. Istället för fokus på lärare och lärarlag har denne fokus på 

elever. Den största delen av arbetsuppgifter består av undervisning enskilt och i mindre grupper 

och kvalificerade samtal med elever. Rådgivning av lärare och arbetslag, samverkan med led-

ning, vårdnadshavare och elevhälsa är mindre vanliga uppgifter. Den tredje och sista rollen som 

beskrivs är den undervisande yrkesrollen som verkar inom särskolan. En del samverkan med 

vårdnadshavare finns här och arbete med utredningar, men framförallt ligger tyngden på under-

visning i mindre grupper, särskoleklasser. I likhet med Göransson et. al. (2015) pekar Désirée 

von Ahlefeld  Nissers (2014) resultat att anställningsform har betydelse för föreställningar om 

och genomförande av uppdraget. Specialpedagoger som är anställda i särskolan anser att det är 

ett självklart uppdrag att undervisa elever medan specialpedagoger anställda i grundskola istället 

menar att deras huvuduppdrag är att utveckla lärandemiljöer i syfte att utöka likvärdigheten för 

elever i behov av stöd. Det finns även varierande föreställningar huruvida specialpedagogerna 

ska arbeta centralt eller på plats i skolan. Vissa menar på att det kan vara problematiskt vid cen-

tral anställning då specialpedagogerna då riskerar att endast arbeta med akuta problem och i 

mindre utsträckning med det förebyggande arbetet. Speciallärare, specialpedagoger och rektorer 

är eniga om att det är viktigt att specialpedagogerna finns nära verksamheten, även om nära kan 

innebära olika för olika personer (von Ahlefeld  Nisser, 2014). 

 

3.3 Faktorer som påverkar specialpedagogens uppdrag och roll 

Hur en specialpedagogs arbetsområden ser ut, fördelas och fungerar skiljer sig mer inom ett land 

än mellan olika länder; att lokala skolförhållandena är avgörande för hur specialpedagogens yr-
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kesroll formas och uppfattas visas i en jämförande analys av fyra olika studier kring specialpeda-

gogiskt stöd i fyra olika länder (Emanuelsson, 2001). Då vi i vår analys har letat efter erfarenheter 

som antingen visar på framgångsfaktorer eller hinder i relation till specialpedagogens yrkesroll så 

ansåg vi det viktigt att få en förståelse för vad som formar och påverkar uppdraget, för att sedan 

kunna relatera det till vad vår studie visar vara framgångsfaktorer eller hinder.  

 

3.3.1 Tillgänglighet 

Det finns olika typer av anställningar för specialpedagoger, bland annat central anställning eller 

anställning och placering direkt i verksamheten, vilket påverkar tillgängligheten och därmed spe-

cialpedagogens möjligheter att delta i det kontinuerliga arbetet på skolan. Vissa menar att det kan 

vara problematiskt vid central anställning då specialpedagogerna då riskerar att endast arbeta med 

akuta problem och i mindre utsträckning med det förebyggande arbetet, då det inte är tillgängliga 

dagligen (Göransson et al., 2015). Speciallärare, specialpedagoger och rektorer i von Ahlefeld  

Nissers (2014) studie är eniga om att det är viktigt att specialpedagogerna finns nära verksamheten, 

även om nära kan innebära olika för olika personer. 

Tillgängligheten i tid påverkar även möjligheten för specialpedagoger att utföra vissa delar som 

de önskar fanns mer tid till, exempelvis så uttrycker specialpedagoger att kvalificerade samtal inte 

prioriteras i den grad de önskar, här har rektor en viktig roll att prioritera och påvisa vikten av det 

(Ahlefeld  Nisser, 2014). Organisering och planering blir således en faktor för att olika arbetsom-

råden ska få utrymme i specialpedagogens tjänst, så att hens olika kompetensområden blir till-

gängliga för övrig skolpersonal. Exempelvis så beskrivs i en studie av Christel Sundqvist (2012), 

en intervjustudie om specialpedagogisk handledning i Finland, att handledning ofta sker på raster 

eller andra icke schemalagda tider. Det uppges vara svårt att hitta gemensamma tider på grund av 

lärares schema eller arbetsbelastning; organisatoriska omständigheter påverkar möjligheten att ge-

nomföra handledning, varken speciallärare eller lärare görs tillgängliga. I Finländska skolor finns 

inte yrkesrollen specialpedagog, utan det är speciallärare som fyller många av de funktioner den 

svenska specialpedagogen har, så som till exempel handledning, och därför har vi valt att ändå 

referera till Sundqvists studie som fokuserar på speciallärare verksamma i de yngre årskurserna. 
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3.3.2 Kompetens 

Kompetens innebär här vilka förmågor och kunskaper en specialpedagog har eller bör ha kompe-

tens i, exempelvis så visar Gunvie Möllås, Katarina Gustafsson, Nina Klang och Kerstin Görans-

sons (2017) i en analys av sex fallstudier kring sex specialpedagoger från olika typer av grundsko-

lor att specialpedagogens yrkesroll formas av olika personliga strategier för att hävda sitt uppdrag, 

det vill säga att specialpedagoger gör anspråk på vissa kunskapsområden och uppgifter. De kun-

skapsområden och uppgifter som ingår där är personlig och professionell kompetens, relations-

skapande och närvaro, sambandscentral och stödjande länk, självständigt och initiativtagande le-

darskap.  

En fallstudie baserad på både intervjuer och observationer av rektorer, specialpedagoger och lärare 

utförd på två brittiska högstadieskolor poängterar att det är viktigt att lärarna uppfattar specialpe-

dagogen som en expert inom specialpedagogik, annars skapas inte det förtroende som specialpe-

dagogen behöver för att kunna leda arbetet (Struyves et al., 2018).  En annan studie visar att om 

inte specialpedagogen innehar kunskap om exempelvis inlärningssvårigheter och funktionsned-

sättningar så kan deras roll som handledare bli ifrågasatt, då mandatet för att ge handledning kom-

mer ifrån deras professionskunskap (Sundqvist, 2012). 

I en studie utförd genom att intervjua fokusgrupper (samtliga professioner inom elevhälsan samt 

lärare och rektorer) har Inrid Hyllander (2011) tagit reda på professionernas uppfattningar kring 

sin egen roll och deras förväntningar på andras roller. Studien visar bland annat att specialpedago-

ger själva framhåller att en viktig del i deras roll är förmågan att inta en helhetssyn med elevper-

spektivet som utgångspunkt. Rektorer beskriver även att specialpedagoger arbetar som spindeln i 

nätet (von Ahlefeld Nisser, 2014). De ska alltså ha kunskap om elevens situation utifrån olika 

perspektiv och delar i verksamheten samt fungera som länk mellan till exempel olika aktörer.   

En viktig förmåga som specialpedagogen beskrivs ha är att kunna handleda, ett indirekt arbete med 

eleverna, och då behövs goda kunskaper i handledning och samtalsteknik (Sundqvist, 2012). Stu-

dier visar att lärare kan vara skeptiska till handledning om inte specialpedagogen själv har mer 

kompetens inom området, speciellt framträdde detta då specialpedagogen hade annan grundexa-

men än lärarna själva (Hylander, 2011). I en artikel av Sundqvist och Ström (2015), en fördjupning 

av Sundqvists (2012) projekt, som syftar till att fördjupa kunskaperna om hur specialpedagogisk 
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handledning kan utvecklas, så uttryckte speciallärarna själva att om läraren har längre erfarenhet 

än dem själva, som kanske är nyutexaminerade, så upplevs det svårare att handleda. Speciallärare 

möter även hinder och svårigheter med att genomföra handledning då lärare inte vill släppa in 

specialläraren/pedagogen i sitt klassrum och inte anser sig ha behov av att samarbeta (Sundqvist, 

2012).  

Den vanligaste formen av handledning visas i Sundqvists (2012) studie vara konsultation, det vill 

säga rådgivning, information och kunskapsöverförande. Dock visas i studien att även om rådgiv-

ning ofta förväntas och uppskattas av lärarna så finns en viss fara med den typen av handledning. 

Det kan vara svårt att ge råd och lösningar som sedan fungerar i klassrumssituationen. Lärarna i 

studien framhåller att specialläraren inte alltid känner till hur en viss klass fungerar, eller att råden 

bara är möjliga att genomföra om man arbetar individuellt med eleven. Att ge lämpliga råd är 

viktigt, men en utmaning i specialpedagogisk rådgivning (Sundqvist & Strom, 2015). Det är viktigt 

att vara finkänslig när man ger råd och betona att de är förslag som läraren själv kan ta ställning 

till (Sundqvist, 2012).  

I handledning blir handledarens interaktionsförmåga viktig, att man kan visa empati för den hand-

ledde och vara lyhörd. Att tillsammans fundera och diskutera fram lösningar och inte bara säga 

vad läraren ska göra är en strategi som betonas. Båda professioners kompetens och arbete uppges 

gynnas vid samarbete och de bidrar med olika saker som kompletterar varandra. Den ideala situ-

ationen beskrivs som ett team som drar nytta av varandra, där läraren till exempel har mer kunskap 

om vad som fungerar i den stora gruppen medan specialläraren kommer med specialpedagogisk 

kunskap (Sundqvist, 2012).  

 

3.3.3 Inställning till elever i svårigheter 

Lärares och rektorers syn på skolsvårigheter, hur de uppstår och bör åtgärdas, är en kontextuell 

faktor som bidrar till formandet av specialpedagogens roll (Möllås et al., 2017). Exempelvis så 

påverkas möjligheterna att inta en ledarroll för specialpedagogen beroende på vem skolpersonalen 

anser ansvarar för elever i behov av stöd. I skolan, i Charlotte Struyve, Karin Hannes, Chloé Mere-

dith Machteld Vandecandelaere, Sara Gielen och Bieke De Fraines (2018) studie, där lärarna såg 

sig själva som ”första ledets elevhälsa” accepterades specialpedagogen som en ledare och att hen 
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skulle leda lärarnas lärande för att de bättre skulle kunna möta elever i svårigheter. Där lärarna 

ansåg att deras ansvar kring elever i behov av stöd endast innebar att uppmärksamma när svårig-

heter identifierades för att sedan lämna vidare till rektor och/eller specialpedagogen, upplevde spe-

cialpedagogen det svårt att påverka och stödja lärarnas arbete i klassrummet; det var svårt att ut-

veckla ett gemensamt ansvarstagande för alla elever (Struyve et al., 2018). Att lärares inställning 

påverkar specialpedagogens möjligheter att utföra sitt uppdrag på framgångsrikt sätt, det vill säga 

att inställningen kan försvåra samarbete mellan professionerna och att specialpedagogen reduceras 

till resursrumslärare, visas även i en kvalitativ studie utförd i grundskolans lägre åldrar i Grekland. 

Studiens empiri består av reflektionsdagbok samt telefonintervjuer av 20 nyutbildade speciallärare 

(Strogilos et al., 2012). Studien framhåller att skolan behöver en mer utvecklad samarbetskultur 

för då blir samarbete en naturlig del i lärares uppgifter och ansvar, och speciallärarens yrkesroll 

kan vidgas utanför det direkta elevarbetet mot mer samarbete och implementering av nya strategier 

och förhållningssätt. Trots studiens fokus på speciallärare så är den intressant i vår studie då det 

framhålls att speciallärarna i studien uttrycker en önskan att samarbeta mer och arbeta utvecklande 

i syfte att stötta lärarna.  

Att skolpersonalens inställning till elever i svårigheter har betydelse i specialpedagogens arbete 

visas även i Gunilla Lindqvist, Claes Nilholm, Lena Almqvist och Gun Marie Wetsos (2011) en-

kätstudie med 938 respondenter, lärare och olika resurspersonal, där uppfattningen att det är skol-

miljön och metoder som ska anpassas för att minska skolsvårigheter ansågs viktigare hos special-

pedagogerna än hos ämneslärarna. En sådan inställning hos skolpersonalen får konsekvenser för 

arbetet med elever i svårigheter, till exempel visas i studien att en majoritet av lärarna anser att 

specialpedagogen ska arbeta främst individuellt med elever i svårigheter. Specialpedagogerna 

själva rankade dock arbete på individnivå som väldigt lågt i hur man bör bemöta skolsvårigheter 

mest effektivt. Specialpedagogerna menade att handledning av personal var en betydelsefull aspekt 

i arbetet med skolsvårigheter, något som inte ämneslärarna såg som lika viktigt.  

 

3.3.4 Skolpersonals förtroende för specialpedagogen 

Rektors förtroende för och delegering av ledarskap till specialpedagogen är en faktor av vikt för 

att specialpedagogen ska få mandat i kollegiet. Där specialpedagogen ges en stor självständighet 
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och sätts som ansvarig för den specialpedagogiska organiseringen blir det också mer naturligt att 

inta en ledarroll (Struyves et al., 2018). 

För att en ledarroll ska kunna hävdas så krävs det att maktförhållanden behöver tydliggöras och 

ledaren högre upp i hierarkin måste tillåta och delegera makt till vissa individer samt att maktför-

hållanden behöver respekteras av andra skolaktörer som befinner sig inom det aktuella makt-

spektrumet (Struyve et al., 2018). Struyve et al. (2018) kallar dessa två delar för ”authorization” 

och ”endorsement”. En låg grad av godkännande (endorsement) från skolans aktörer utvecklas 

vanligen ur saknaden av rektors förmåga att delegera ledarskap till specifika individer (authorizat-

ion). Sammanfattningsvis visar Struyves et al. resultat att specialpedagogens ledarroll konstitueras 

genom interaktion med andra aktörer i skolan och kan bara bli framgångsrikt när ”endorsement” 

och ”authorization” förekommer. 

I Sundqvists (2012) studie så framkommer, i motsats till Struyves et al. (2018) studie, att lärare 

uppskattar och efterfrågar en balans i makt mellan speciallärare och klasslärare. I handledningssi-

tuationer skapas förtroende genom att de två yrkeskategoriernas kunskaper och kompetenser får 

komplettera varandra, den ena ska inte vara överordnad den andra. Lärarna vill inte känna sig 

ifrågasatta och beskriver en situation där samspelet mellan yrkeskategorierna blir jämbördigt och 

båda bidrar som det ideala.  

Om det finns ett öppet och kollaborativt förhållningssätt i skolan, och handledningen som arbets-

form är förankrad i kollegiet, så bidrar det till att ge specialpedagogen mandat att handleda. Det 

bör finnas en ömsesidig respekt för varandra och en förståelse för kollegans arbetssituation samt 

ett intresse hos lärarna för att få till handledning samt samarbete (Sundqvist, 2012).  

Som nämnts ovan, i 3.2.2 Kompetens, så behöver lärarna känna att specialpedagogen har kompe-

tens inom specialpedagogik, att de bidrar med expertis inom området, för att de ska känna förtro-

ende för specialpedagogen samt att tilltro till specialpedagogen som handledare ökar när special-

pedagogens kompetens inom stadiet eller ämnet är större än lärarens själv (Sundqvist, 2012 & 

Hylander, 2011).   

Förtroende kan också skapas genom delaktighet. Lindqvist et al. (2011) ställer sig, i sin resultat-

diskussion, frågan vem som har rätten att bestämma hur skolor ska jobba med elever i svårigheter. 
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De föreslår att beslut kring arbetet med skolsvårigheter bör involvera flera nivåer såsom exempel-

vis politisk nivå, lärare, administration, resurspersonal, föräldrar och barn: ”it is essential to find a 

balance between the importance of creating inclusive schools and the necessity to base schooling 

on decisions that include all stakeholders” (Lindqvist et al. 2011, s 156). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovanstående forskning dra slutsatsen att lokala förhållanden 

påverkar specialpedagogens yrkesroll. Rektors styrning och lärares förväntningar på specialpeda-

gogen och dess syn på elever i behov av stöd påverkar vilka arbetsuppgifter som specialpedagogen 

arbetar med och hur rollen fungerar. Det finns få studier som konkret nämner vad och hur en 

specialpedagog arbetar på gymnasiet, däremot beskrivs disparata föreställningar kring rollen och 

att anställningsform är en faktor som påverkar yrkesrollen. Speciallärare och specialpedagoger har 

olika uppdrag, det finns dock både gemensamma och skilda arbetsuppgifter. Till skillnad från spe-

ciallärare arbetar specialpedagoger med konsultation, rådgivning och kvalificerade samtal med 

lärarlag samt samverkan med skolledning och externa aktörer. 

Forskningen visar att lokala förhållanden är avgörande både för hur specialpedagogens roll formas 

och uppfattas. Tillgänglighet och närhet till verksamheten är viktigt utifrån fler yrkesgruppers per-

spektiv.  För att möjliggöra att specialpedagogen agerar professionell samtalspartner krävs en or-

ganisation kring detta. Även om det finns studier som belyser att kvalificerade samtal är något som 

specialpedagoger gör, sker det inte i den grad som specialpedagoger önskar. I denna fråga visar 

forskningen att specialpedagoger och lärares syn skiljer sig åt. Lärare, å andra sidan, är mer skep-

tiska till handledning. Kompetens och rätt grundexamen är viktiga förutsättningar för att kunna 

handleda och förändra lärares förhållningssätt. Både lärare och rektorers inställning till elever i 

svårigheter, är en kontextuell faktor som bidrar till formandet av specialpedagogens roll och det är 

viktigt att utveckla en god samarbetskultur för att möjliggöra implementering av nya perspektiv. 

Andra faktorer som påverkar vilka kunskapsområdet och uppgifter som specialpedagoger gör an-

språk på är personlig och professionell kompetens, initiativtagande och relationsskapande. Skolan 

behöver en mer utvecklad samarbetskultur för då blir samarbete en naturlig del i lärares uppgifter 

och ansvar och specialpedagogens yrkesroll kan vidgas utanför det direkta elevarbetet mot mer 
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samarbete och implementering av nya strategier och förhållningssätt.  Det krävs att skolpersonal 

har förtroende för specialpedagogen och att rektor delegerar ledarskap för att specialpedagogen 

ska få mandat i kollegiet. 

Vår förhoppning är att vår studie kan tydliggöra en specialpedagogs möjliga arbetsområden på 

olika nivåer då forskningen visar hur olika den kan te sig beroende på olika föreställningar om den 

och lokala förutsättningar. Fler studier kring yrkesrollen behövs för att möta den otydlighet som 

kan upplevas ute i verksamheten. Tidigare forskning kring vad som påverkar hur rollen konstitue-

ras och fungerar i skolverksamheten blir viktig för oss när vi vill identifiera framgångsfaktorer och 

hinder. Det är i det som kan påverka rollen som också framgångsfaktorer och hinder hittas, när 

man har kunskap om det så blir det lättare att se vad som hindrar rollen från att fungera på ett visst 

sätt och vad som gör att den kan fungera framgångsrikt.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Vi kommer här att redogöra för våra två teoretiska utgångspunkter, salutogent och patogent per-

spektiv samt systemteori. Salutogen och patogent perspektiv används främst på vår första fråge-

ställning och systemteori på vår andra. Dock fungerar systemteori som en övergripande teori för 

analysen av vårt resultat då vi placerar in aspekter från resultatet till båda frågeställningar i en 

systemteoretisk modell i resultatkapitlets avslutning.  

 

4.1 Salutogent och patogent perspektiv 

Två begrepp som har använts i vår studie för att analysera och diskutera resultatet vad gäller spe-

cialpedagogens arbetsområde är det salutogena och det patogena perspektivet. Som tidigare 

nämnts fick skolhälsovården benämningen elevhälsa i samband med att den nya Skollagen trädde 

i kraft år 2010. Som kan förstås ur namnförändringen innebar det ett fokusbyte, från vård till hälsa, 

vilket syftade till ett nytt sätt att tänka (Guvå, 2009). Elevhälsan skulle nu gå ifrån ett patogent, 

individfokuserat perspektiv, till ett salutogent och mer miljöfokuserat perspektiv (Guvå & Hylan-

der, 2017). Detta perspektivbyte får konsekvenser för specialpedagogens yrkesroll och vi har där-

för använt oss av dessa två perspektiv för att sortera identifierade arbetsuppgifter i resultatet.  

Perspektiven kommer ifrån den medicinsk sociologiske professorn Aaron Antonovsky. Han in-

förde begreppen salutogenes och patogenes för att visa på en skillnad mellan att se situationer ur 

ett främjande eller förebyggande perspektiv. Salutogenes innebär ett fokus på friskfaktor som 

främjar både fysisk och psykisk hälsa. Patogenes å andra sidan fokuserar istället på riskfaktorer 

och ohälsa (Guvå & Hylander, 2017). Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (2017) hänvisar till Anto-

novsky för att illustrera skillnaderna mellan perspektiven på ett målande sätt: 

En flod rinner genom ett landskap där det springer många barn men där det endast finns få vuxna. Ett patogent 
perspektiv utgår från att det finns en risk att barnen trillar i floden och drunknar, vilket måste förhindras eller 
förebyggas. Därför ställer sig somliga vuxna längst ned vid floden och spanar efter barn som har trillat i och 
försöker med livräddande åtgärder. Andra står högre upp och försöker fiska upp barnen innan strömmen 
dragit iväg med dem (refererad i Guvå & Hylander, 2017, s.24). 
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Ovanstående citat handlar om sena åtgärder eller tidiga upptäckter. Förebyggande åtgärder, ur ett 

patogent perspektiv, skulle vara att sätta på alla barnen flytväst och att ställa fram badvakter längs 

floden. Främjande insatser, ur ett salutogent perspektiv, skulle istället vara att lära alla barnen 

simma eftersom floden är en miljö som barnen och de vuxna möter. Enlig Guvå och Hylander 

(2017, s.24) menar Antonovsky att förebyggande insatser handlar om att undanröja hinder och 

därför alltid utgår ifrån ett patogent perspektiv, medan främjande insatser utgår ifrån ett salutogent 

perspektiv och sätter fokus på hälsofaktorer (Guvå & Hylander, 2017). De två perspektiven har 

olika fokus. Aaron Antonovsky trycker på att perspektiven kompletterar varandra, de behöver inte 

värderas som om det ena är bättre än det andra, utan med hjälp av de två perspektiven kan man få 

en helhet och på så sätt kan rörelse mot hälsa ske (Antonovsky, 2005). 

 

4.2. Systemteori 

Vi har även använt oss av ett systemteoretiskt förhållningssätt för att analysera vårt resultat. Syftet 

med att se vårt resultat ur ett systemteoretiskt perspektiv är att förstå och synliggöra hur olika delar 

i resultatet hänger samman med hur specialpedagogens yrkesroll formas och fungerar i en verk-

samhet. Vår tolkning av systemteorin är att inget skapas i ett vakuum utan allt hänger samman, 

påverkas och påverkar varandra, skapar varandra om man så vill. Nedan följer en genomgång för 

att ge en översikt av systemteoretiskt tankesätt.  

Inom systemteorin ser man världen i helheter. Oscar Öquist (2008) använder katedralen som me-

tafor för att beskriva hur helheten är det som har betydelse och räknas; katedralen är en vacker 

byggnad med ett syfte, plockar man isär katedralen och lägger varje sten var för sig försvinner 

skönheten och dess syfte, kvar blir stenar, eller delar, utan mening.  

Systemperspektivet kan också ses ihop med ett miljöbegrepp, och då uppfattas miljön som flera 

sammanhängande strukturer som alla går in i varandra på något sett. Bengt-Erik Andersson (1986) 

illustrerar det som ryska dockor av olika storlek där den ena ryms i den andra. Han bygger sin 

beskrivning av de olika systemen på Bronfenbrenners utveckling av systemteori, mer exakt ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv. Barnet placeras längst in i dockan, sen representerar de olika 

dockorna olika system, längst in finns närmiljön (familjen) och därifrån utvecklas genom olika 
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relationer olika mikrosystem såsom förskola, kamratgrupp och som vuxen arbetsplats med mera. 

Dessa olika mikrosystem påverkar och påverkas av varandra, vilket får konsekvenser för indivi-

den. Det blir alltså viktigt att förstå hur dessa system hänger samman, för att till exempel kunna 

lösa problem och få till förändring. Alla mikrosystem bildar ett eget system, mesosystem, och de 

olika mikrosystemen utgör då olika delar i mesosystemet. Nästa system kallas exosystem och utgör 

olika instanser på samhällelignivå, vilka också påverkar individen. Det sista systemet är makrosy-

stem vilket bland annat utgör en kulturs ideologi, värderingar, politiska beslut och historia. Detta 

övergripande system påverkar alla andra system, mer eller mindre, hela vägen ner till individen. 

Ska man förstå något kan man inte bara fokusera på just den delen, individen längst in i system-

modellen, ”[d]det är alltså viktigt att samtidigt studera de olika miljöer barnet ingår i för att bättre 

lära känna hur de praktiskt hänger samman” (Andersson, 1986, s. 26). Nedan visas en bild inspi-

rerad av Anderssons (1986) tolkning av Bronfenbrenners modell av de olika systemnivåerna (s. 

21). 

 

Figur 2: Inspirerad av Anderssons (1986) tolkning av Bronfenbrenners systemnivåer 

Systemteori kan användas som ett förhållningsätt när man till exempel ska lösa problem eller få 

till förändring. I motsats till det rationalistiska tänkandet där förhållandet mellan orsak och verkan 

är enkelriktat, så ser systemteorin hur orsak och verkan är mer komplext än så. Man måste se till 

hela systemet, se sammanhang, samband och relationer snarare än enskilda delar, och på så sätt 
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förstå och lösa problem. Man lägger alltså ett vidare synsätt på problem i jämförelse med ration-

alistiskt tankesätt där systemen har en väldigt smal avgränsning. I ett linjärt rationalistiskt tänkande 

sätter man ofta orsaken till ett problem i historien, medan man i systemteorin fokuserar på här och 

nu, det pågående, och hur systemets olika delar förhåller sig till varandra samt hur systemet stän-

digt förändras och förnyas i samspel med omgivningen. Utifrån det kan man hitta lösningar eller 

förändra något. Mycket små insatser kan enligt ett systemteoretiskt tänk få stora effekter, vilket 

kan vara både positivt och negativt (Öquist, 2008).  

Att se till hela systemet innebär också att få syn på bakomliggande strukturer i systemet, vilket i 

ett system skapat av människor kan vara svårt då vi själva ingår i systemet. Vi måste lyfta blicken 

men samtidigt se oss själva i systemet, vilket är en stor utmaning (Öquist, 2008). Ett citat av Sal-

man Rushdi, citerat i Öquist, får illustrera utmaningen, ”de enda människor som ser hela bilden är 

de som stiger ur ramen, men den som kliver ur ramen för att se hela bilden kommer inte längre se 

sig själv” (Öquist, 2008, s. 12). Människor tenderar att lägga skulden på någon eller något om 

problem uppstår medan det egentligen är systemets bakomliggande strukturer som ger förutsätt-

ningar för vissa typer av händelser eller skeenden, och därför är det viktigt att synliggöra dessa för 

att bättre kunna lösa problem eller förändra (Öquist, 2008).  

Inom pedagogiken har systemteori till exempel använts för att betona att lärande sker i relation 

med andra, en mellanmänsklig aktivitet, att det inte är något som bara är beroende av den enskilda 

individen som lär. Det är många delar i det system som skolverksamheten, och även i förläng-

ningen samhället, utgör som påverkar hur lärandet utvecklas. Systemteori används alltså för att 

beskriva hur sociala aspekter och exempelvis lärmiljöer påverkar elevers studier och lärande (Nor-

dahl et. Al., 2007). Det blir således viktigt att se lärandet utifrån Bronfenbrenners olika nivåer 

(mikro-, meso-, exo- och makronivå); alla nivåer påverkar det system som skolan utgör och kan 

ge konsekvenser för elevens lärande och utveckling (Andersson, 1986).  

I vår studie bidrar det systemteoretiska perspektivet med att synliggöra mönster kring vad som 

påverkar specialpedagogens yrkesroll samt vad som kan leda till framgång eller hinder i rollen. Vi 

har studerat tre professioner i gymnasieskolan, som ett övergripande system. Specialpedagogerna, 

lärarna och rektorerna utgör tre olika inre system och relationerna däremellan påverkar specialpe-

dagogens yrkesroll. Vi har tagit fasta på deras erfarenheter och perspektiv, utifrån deras delar av 



   
 

23 
 

systemet. Systemteoretiska perspektivet hjälper oss att se hur olika aspekter, i det system i vilket 

specialpedagogen befinner sig, förhåller sig till varandra. Det systemteoretiska perspektivet inne-

bär att vi identifierar delar för att få syn på vad som får en helhet att fungera bra eller mindre bra. 

I resultatet visas därför på framgångsfaktorer och hinder inom de kategorier som vi identifierat 

påverkar specialpedagogens yrkesroll och dess möjlighet att fungera väl. Vi placerar alltså speci-

alpedagogens yrkesroll i mitten i det system som utvecklats av Bronfenbrenner (Andersson, 1986). 

Olika aspekter som på något sätt påverkar yrkesrollen utgör mikrosystem och bildar tillsammans 

ett mesosystem. Exonivån får stå för skolans organisatoriska nivå och huvudman, medan makro-

nivån till exempel utgör värderingar och förhållningssätt som sipprar ner genom de olika nivåerna.   
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5 Metod 

I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga i vår studie för att samla empiri samt 

vilka olika förfaranden och ingångar vi haft till kategorisering och tolkning av vårt material. Vi 

kommer gå in på de olika val vi gjort samt hur vi ser på etiska aspekter och studiens reliabilitet 

och validitet.  

 

5.1 Val av metod 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med gymnasielärare, specialpedagoger och rektorer 

för att samla empiri. Syftet med en kvalitativ intervju är att genom samtal få förståelse för andras 

synvinklar och se ett fenomen ur deras perspektiv. Det är en metod som lämpar sig när man vill gå 

på djupet för att få insikt om andra människors livsvärld, deras åsikter, känslor, erfarenheter och 

tankar (Denscombe, 2018; Brinkmann & Kvale, 2017). Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2017) poängterar att den kvalitativa intervjun inte syftar till kvantifiering, vilket inte heller vår 

studie gör. Människors erfarenheter och förväntningar är något högst personligt och kan därför 

inte tillskrivas alla inom, som här, den svenska skolverksamheten.  

Vi har valt den semistrukturerade intervjun som kan ses som ett mellanting mellan den strukture-

rade och den ostrukturerade intervjun. I den semistrukturerade intervjun finns några öppna frågor 

med tillhörande följdfrågor, men forskaren är ändå lite flexibel i sina frågor, de kan förändras och 

flyttas beroende på respondenternas svar. Den har alltså inte lika starkt kontrollerade frågor som 

vid en strukturerad, men har inte heller lika fria som vid en ostrukturerad där endast några teman 

lyfts fram och samtalet flyter helt fritt (Denscombe, 2018). Vi valde den semi-strukturerade för att 

lättare kunna sammanföra data från de olika intervjuerna, vilket blir lättare om respondenterna 

pratar om samma saker, samt för att vi även ville vara öppna för följdfrågor då sådant vi inte vet i 

förväg kan komma fram och bidra till studiens resultat.  
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5.2 Urval 

Totalt ingår 12 respondenter i studien. Respondenterna utgör tre inom gymnasieskolan verksamma 

yrkeskategorier: Specialpedagoger, lärare och rektorer. Vi har intervjuat tre specialpedagoger, sex 

lärare samt tre rektorer. Respondenterna är uppdelade på tre olika gymnasieskolor i två olika kom-

muner. Två utav skolorna är kommunala skolor och kan betraktas som större skolor medan en är 

en friskola och kan ses som en medelstor skola. Urvalet ger en bredd av erfarenheter av specialpe-

dagogens yrkesroll. Vår studie syftar inte till att jämföra dessa yrkeskategorier utan valet av olika 

yrkeskategorier syftar till att skapa en bredd i förståelsen av specialpedagogens yrkesroll. Studien 

har ett explorativt medvetet urval, vilket passar småskalig forskning och kvalitativa studier som 

inte syftar till att generera slutsatser som kan anses giltiga i hela populationen utan snarare försöker 

erhålla intressant, extrem eller ovanlig kvalitativ data (Denscombe, 2018). Urvalet ger alltså inte 

möjligheten att skapa representationer, utan ger en bredd av ämnet. Det innebär att resultatet inte 

kan ses som representativt för specialpedagogens yrkesroll, men det kan ge en djupare förståelse i 

jämförelse med vad en kvantitativ undersökning skulle kunna göra. 

Urvalet av skolor skedde enligt bekvämlighetsurvalets principer (Denscombe, 2018). Vi kontak-

tade rektorerna på drygt 30 olika typer av gymnasieskolor, samtliga med högskoleförberedande 

program, och de tre första som svarade ja valde vi. Det visade sig sedan att de tre skolorna också 

blev de enda som ville ställa upp. Rektorn informerade personalen och de som ställde upp anmälde 

sig frivilligt.  

 

5.3 Datainsamling 

De intervjuade fick veta ämnet i samband med att information- och samtyckesbrev (Bilaga 1 och 

2) skickades 1–2 veckor innan intervjun skulle äga rum. De hade därför chans att tänka till lite 

kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll. Intervjuguiden byggdes upp av tre huvudfrågor 

samt några följdfrågor på respektive fråga (Bilaga 3). Vi var noga med att ha öppna frågor för att 

få ut fylligare svar. Varje intervju varade nästan 30 minuter, förutom rektorernas som enligt pla-

nering endast innehöll några få grundläggande frågor. En rektor valde att svara via mail. Vi åkte 
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ut till de olika skolorna och utförde intervjuerna som spelades in via mobilens ljudinspelnings-

funktion. Endast en av oss deltog vid varje intervju, vi genomförde ungefär hälften av intervjuerna 

var. För att båda skulle bli insatta i alla intervjuer så valde vi att transkribera varandras intervjuer. 

 

5.4 Dataanalys 

Transkriberingen av våra intervjuer utgjorde ett första steg inför analysen. Vi valde att utesluta 

småord och pauser i transkriberingen då språket i sig eller hur något sägs inte var av intresse i vår 

studie. Vi ville åt erfarenheter och då är det innehållet i det som sägs som är av vikt.  

Under hela analysprocessen så har tidigare forskning kring yrkesrollen legat som en jämförelse-

punkt med vår empiri. Teman som vi har hittat i tidigare forskning har inspirerat oss i vår egen 

analys, men vi har även uppmärksammat delar som inte explicit nämnts i den tidigare forskning vi 

läst. 

Efter att först ha gått igenom och analyserat specialpedagogernas intervjuer så byggde vi upp en 

förståelse kring yrkesrollen utifrån deras perspektiv; ett inifrån perspektiv skulle man kunna kalla 

det. Med den nya förförståelsen började vi sedan analysera lärarnas intervjuer. Lärarna utgör ett 

utifrån perspektiv på rollen, aktörer som ”utsätts” för yrkesrollen, och är ytterligare en del för att 

förstå specialpedagogens yrkesroll mer på både djupet och bredden. De kategorier som blev syn-

liga i specialpedagogernas intervjuer applicerades även här.  

När de transkriberade intervjuerna lästes markerades i det första steget specialpedagogens arbets-

områden, det som tydligt framgick är sådant som specialpedagogen gör. Vi markerade även det 

som kan ses som framgångsfaktorer och hinder med grönt respektive rött. I nästa steg gick vi in 

mer i detalj kring erfarenheterna, då markerade vi och kommenterade olika ord och sektioner för 

att sedan kunna skapa kategorier. Skapandet av kategorier skiljde sig något åt då vi analyserade 

vår första och vår andra frågeställning. För att underlätta läsningen beskriver vi därför kategorise-

ringen under två rubriker; specialpedagogens yrkesområde samt framgångsfaktorer och hinder. 
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5.4.1 Specialpedagogens yrkesområde 

Den del av analysen som innebar att identifiera vad en specialpedagog gör och bidrar med i verk-

samheten inleddes med att sorteras och grupperas i erfarenheter som härleder till specialpedago-

gens roll på skol-, lärar- och elevnivå. Som analysverktyg tog vi hjälp av en tabell som Guvå och 

Hylander använder för att diskutera elevhälsans samlade insatser (Guvå & Hylander, 2017, s. 222). 

Författarna tar utgångspunkt i skolan som system och beskriver elevhälsans insatser utifrån olika 

syften och på olika nivåer. De diskuterar insatser på tre nivåer: skolnivå, arbetslags- eller lärarnivå 

och elevnivå samt utifrån hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande syfte. Vi har valt att in-

spireras av dessa nivåer och syften för att kunna sortera och analysera de identifierade specialpe-

dagogiska arbetsområdena. En modifiering som vi har valt att göra är att benämna nivån ”elev” 

som ”klasser och enskilda elever” för att förtydliga att det inte endast handlar om insatser riktat 

till enskilda individer. Vi har även i resultatdelen valt att stycka upp tabellen i sin helhet i de tre 

delar som nivåerna beskriver eftersom vårt resultat innefattar många arbetsområden och tabellen 

annars skulle sträcka sig över flera sidor. Syftet med uppdelningen är att ge en så överskådlig 

presentation som möjligt över det spektrum av arbetsområden som identifieras i intervjuerna. 

Tabell 1 - Analysverktyg 

Nivå/Syfte Främjande Förebyggande Åtgärdande 

 Salutogen - Proaktiv Patogen - Proaktiv Patogen - Reaktiv 

Skola    

Arbetslag och enskilda lärare    

Klasser och enskilda elever    

Vi har valt att precis som Guvå och Hylander (2017) tolka att alla främjande insatser utgår ifrån 

ett salutogent perspektiv, medan alla förebyggande och åtgärdande insatser utgår från ett patogent 

perspektiv. Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kan dock ses på alla nivåer.  Det 

som skiljer förebyggande och åtgärdande insatser är om det är reaktiva eller proaktiva insatser. 

Reaktiva insatser är åtgärder som sker när ett problem har uppstått, medan proaktiva insatser görs 
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innan något har hänt. Både hälsofrämjande och förebyggande insatser är proaktiva, medan åtgär-

dande insatser alltid ses som reaktiva.  

Vi inser, precis som Guvå och Hylander (2017) beskriver, att det finns en del dilemman med att 

sortera resultatet såsom vi har gjort. För det första är elevhälsans främjande och förebyggande 

insatser en ny praktik vars utformning fortfarande pågår och för det andra innebär många insatser 

både arbete på fler nivåer i skolan som organisation, men även utifrån mer än ett syfte (Guvå & 

Hylander, 2017). Då vår ambition är, som tidigare beskrivits, att konkretisera arbetsområden och 

dess hur, vill vi ändå ge oss i kast med en uppdelning och sortering i enlighet med tabellen, i syfte 

att synliggöra och ge exempel på vad specialpedagogens arbetsområden kan innebära i praktiken 

på olika nivåer i en organisation. I likhet med Guvå och Hylander (2017) beskrivs insatserna uti-

från vad vi tolkar som det främsta syftet; främjande, förebyggande eller åtgärdande och utifrån den 

nivån där insatsen diskuteras. Ett exempel på insats som vi har valt att kategorisera som en främ-

jande insats är ”Handleda ämnesgrupper”. Insatsen har i intervjun lyfts som något som har genom-

förts proaktivt, inte på en förekommen anledning. Utgångspunkten var i detta fall främst salutogent 

och insatsen exemplifierades i en diskussion kring undervisningsutveckling och ledning och sti-

mulans för alla. Det innebär inte att den här insatsen inte kan förekomma på andra nivåer och med 

andra syften. Att handleda ämnesgrupper skulle även kunna falla under både förebyggande och 

åtgärdande insatser. En åtgärdande insats för en elev skulle även kunna leda till förebyggande 

insatser hos lärare och det är mycket möjligt att en förebyggande insats istället skulle kunna ske i 

ett främjande syfte. Det går helt enkelt inte att definiera insatser helt, det beror på utgångspunkt 

och vi har försökt att utifrån intervjuerna tolka utgångssyftet. Tabellen behöver ses som en förenk-

ling av verkligheten och gränserna är inte så strikta som de presenteras. 

 

5.4.2 Framgångsfaktorer och hinder 

Vi började med att identifiera framgångsfaktorer och hinder för att sedan sortera dem i olika kate-

gorier. Kategorin kompetens formades då vi förde samman markerade delar som utgjorde kunskap 

eller förmågor som specialpedagogen beskrevs besitta eller inte besitta; kunskap om exempelvis 

diagnoser, extra anpassningar, rådgivning, lyssna, handleda etcetera. Kategorin tillgänglighet 

skapades av empiri som visade på tillgänglighet både vad gäller tid och rum.  
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I våra två huvudteman framgångsfaktorer och hinder, lade vi slutligen in de olika kategorierna och 

utifrån erfarenheterna i empirin tydliggjorde vi vad som, enligt vår studie, behövs för att kategorin 

ska kunna verka som en framgångsfaktor, samt vilka erfarenheter som uttrycker hinder inom ka-

tegorin i relation till yrkesrollen. Empirin sorterades slutligen in i fyra kategorier: tillgänglighet, 

kompetens, kommunikation och mandat, med, som nämnts ovan, framgångsfaktorer och hinder 

som det övergripande sorteringsinstrumentet.   

 

5.5 Forskningsetik 

För att skydda individen beskriver Vetenskapsrådet (2017) etiska krav för att bedriva humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa konkretiseras i fyra grundkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår vetenskapliga studie tar vi hän-

syn till etiska aspekter inom respektive krav enligt nedanstående. 

Informationskravet har följts genom att de intervjuade specialpedagogerna, lärarna och rektorerna 

fick ett missivbrev en till två veckor före intervjun. De informerades om syftet med studien samt 

att deltagandet är frivilligt och att om de medverkar när som helst kan avbryta. Vid intervjun upp-

repades informationen i missivbrevet muntligt för att försäkra att deltagaren tagit del av och förstått 

innehållet. Samtliga deltagare har givit ett skriftligt samtycke och informerats muntligen kring hur 

information samlas in, bearbetas och sköts. De har även informerats kring vilka som kommer ta 

del av materialet och publiceringsprocessen, vilket medför att samtyckeskravet är uppfyllt. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet håller vi, enligt beskrivning i dataskydds-förordningen 

(Datainspektionen, 2018), alla deltagare anonyma genom att avidentifiera personuppgifter och an-

vända olika beteckningar såsom L1 (Lärare 1), S1 (specialpedagog 1), R1 (rektor 1) etcetera, för 

att avidentifiera namn och omöjliggöra igenkännbarhet. Vi har valt att presentera så lite fakta som 

möjligt om våra respondenter. Genetiska uppgifter räknas som ”känsliga personuppgifter” (Data-

inspektionen, 2018) och då genus inte har betydelse i vår studie har vi valt att inte heller framhäva 

om det är en kvinna eller man som säger något. Vi beskriver inte heller närmare vilka städer eller 

vilken typ av skola som respektive deltagare kommer ifrån med hänsyn till att denna information 

inte är intressant för vår studie. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Det inspelande materialet 
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i form av ljudupptagningar, kommer att förstöras efter avslutad studie. Vi har följt universitetets 

riktlinjer för personuppgiftsbehandling.  

Avslutningsvis har nyttjandekravet uppfyllts genom att uppgifter och resultat som framkommit 

genom vår studie endast används i vetenskapligt syfte för vår uppsats. Endast uppsatsen i sin slut-

giltiga form kommer att publiceras och finnas tillgänglig på diva portalen. 

  

5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vi ville undersöka specialpedagogens yrkesroll ur lärares, specialpedagogers och rektorers syn-

vinkel. I detta fall vilka erfarenheter lärare, specialpedagoger och rektorer har av specialpedago-

gens yrkesroll. Vi ville ur deras erfarenheter identifiera arbetsområden samt framgångsfaktorer 

och hinder i relation till yrkesrollen. Validiteten är relativt hög då resultatet speglar det vi hade för 

avsikt att undersöka. 

Det finns en risk att validitet sänks om respondenterna påverkas av intervjuarens närhet och för-

söker anpassa sina svar till vad de tror är de ”rätta” (Kvale & Brinkmann, 2017). För att försöka 

undvika detta försäkrade vi dem om att vi endast är intresserade av deras tankar och erfarenheter 

och att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Det finns dock en risk att vi i roll som speci-

alpedagog kan ha påverkat dem. Vi har försökt att ställa öppna och nyfikna frågor och inte på 

något sätt leda dem in på olika svar. 

Anledningen till att vi inte bara ville intervjua en yrkesroll var att vi ville få syn på en bredd av 

erfarenheter kring en yrkesroll. Att intervjua specialpedagoger gav ett inifrån perspektiv, medan 

intervjuerna med lärare och rektorer gav ett utifrån perspektiv vilket också bidrar till att öka för-

ståelsen, vilket vi ansåg kan öka studiens validitet då syftet är att skapa en bred bild.  

Slutligen vad gäller resultatets tillförlitlighet, reliabilitet, har vi haft fördelen att vara två som skri-

ver arbetet. Vi har hela tiden kunnat diskutera resultat, analys och diskussion med varandra. Vi har 

kunnat jämföra våra tolkningar för att komma överens om vad vi anser är den mest rimliga tolk-

ningen utifrån vår förförståelse. Kvale och Brinkmann (2017) skriver att det inte ska bli ett annat 
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resultat om undersökningen genomförs av andra personer. Vi har därför försökt beskriva och ge 

exempel på processen för att arbetet ska kunna replikeras.  

Avslutningsvis är det viktigt att klargöra att studien är en kvalitativ studie med en induktiv ansats, 

vi utgår ifrån våra intervjuer och analysen av empirin skapar modeller och slutsatser. Då studien 

är kvalitativ har endast ett mindre antal respondenter använts vilket innebär att vi får djup kunskap 

om just dessa respondenters erfarenheter. Genom intervjuer har vi tagit del av erfarenheter kring 

specialpedagogens yrkesroll och genom tolkning har vi dragit slutsatser som kan gälla för special-

pedagogens yrkesroll, men inte behöver göra det. Den empiri vi har fått ut av intervjuerna är den 

enda som vi kan uttala oss om; våra respondenters erfarenheter är de enda som vi kan dra slutsatser 

kring och därför kan vi inte hävda att våra slutsatser är generaliserbara. En induktiv ansats innebär 

att den empiriska data har fått stå som grund till våra slutsatser (Thomassen, 2007). För att då 

styrka och få någon typ av bekräftelse för vår studies resultat och slutsatser så låter vi vår empiri 

möta tidigare forskning kring studieobjektet i fråga.  
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6 Resultat 
Resultatet redovisas med utgångspunkt i våra två övergripande frågeställningar. Vi kommer att (1) 

presentera det spektrum av arbetsområden på olika nivåer som har identifierats ur lärares, special-

pedagogers och rektorers erfarenheter och (2) analysera framgångsfaktorer och hinder i relation 

till yrkesrollen.  

 

6.1 Specialpedagogers arbetsområden 

Vi avser här att besvara vår första forskningsfråga genom att redovisa vilka specialpedagogiska 

arbetsområden som kan identifieras i intervjuerna. Resultatet visar ett spektrum av arbetsområden 

som framträder i lärares, specialpedagogers och rektorers erfarenheter av specialpedagogens prak-

tiserande. Det är således inte en översikt av vad varje enskild specialpedagog arbetar med eller hur 

stor andel av arbetstiden som ägnas åt respektive arbetsområdet. Det är snarare en översikt som 

visar på den bredd av arbetsuppgifter som kännetecknar yrkesrollens arbetsområde som grupp. 

Som nämnts i metodkapitlet har vi delat upp resultatet i tre delar; arbetsområden på skolnivå, ar-

betsområde på lärarnivå och arbetsområden på individ och klassnivå. 

Vi har i redovisningen av arbetsområden valt att inte nämna vem som säger vad då vi endast är 

intresserade av att identifiera arbetsområden som specialpedagogen tillskrivs, i syfte att visa ett 

spektrum av möjliga arbetsuppgifter. Samtliga i studien intervjuade professioner finns represente-

rade i resultatsammanställningen kring arbetsområden.   
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6.1.1 Arbetsområden på skolnivå 

Här presenteras de arbetsuppgifter som framträder i erfarenheter vad gäller skolnivå. Det är in-

satser som vi har tolkat är ett främjande, förebyggande eller åtgärdande arbete i skolan som berör 

hela organisationen. Det kan exempelvis handla om att anordna studiedagar, arbeta med visioner 

och mål, skapa generella strukturer, prioritera arbetsområden och utvecklingsprojekt för hela 

skolan. Det är även sådant som rör alla skolans elever, såsom screeningtester, eller sådant som 

rör alla lärare, exempelvis klasskonferenser. 

Tabell 2 – Arbetsområden på skolnivå 

 Främjande Förebyggande Åtgärdande 

 Salutogen - proaktiv Patogen - proaktiv Patogen - Reaktiv 

Skola Arbete med skolutveckling i 
elevhälsa och ledning 
 
Delta i ledningsteamet, dis-
kutera organisationsutveckl-
ing och systematiskt kvali-
tetsarbete.  
 
Vara tillgängliga, ex. ge-
nom ”öppen stuga” eller 
elevhälsomöte som konsulta-
tiv funktion 
 
Pedagogisk fortbildning till-
sammans med rektor för lä-
rare. Arbeta fram praktiska 
förhållningssätt till persona-
len 
 
Samverka med lärare i skol-
gemensamma möten. Ex. ar-
betslag, kollegialt lärande för 
lärare, nationella prov-, elev-
hälsoplansgrupp. 
 
Organisera studiedagar  
 
Läsa och hålla sig uppdate-
rad kring forskning. Sprida 
kunskap. 

Screening, läs- och skrivtes-
ter i alla åk 1 
 
Organisera stödorganisation 
 
Kritiskt granska den egna 
verksamheten Analysera 
stödstrukturer och ledning 
och stimulans 
 
Arbeta med språkutveck-
lande arbetssätt, driva läslyft 
och frågor kring formativ be-
dömning och feedback 
 
Planera och genomföra kom-
petensutvecklings-insatser 
 
Arbeta med likvärdig-
het/struktur i användning av 
skolans plattform 
 
Aktioner tillsammans med 
elevhälsan, diskutera risk- 
och skyddsfaktorer i ex. när-
varofrågor 

Spindel i nätet för många 
olika slags elevhälsoärenden.  
 
Samverkan med externa ak-
törer såsom BUP, Socialen, 
Habilitering, 
 
Klasskonferenser och elev-
genomgångar 
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6.1.2 Arbetsområden på lärarnivå 

Här presenteras arbetsuppgifter som vi har tolkat på lärarnivå. Det vill säga insatser som är rik-

tade emot arbetslag och enskilda lärare. Det kan handla om främjande arbetslagsutveckling, frå-

gor eller ämnen som arbetslag, ämnesgrupper eller enskilda lärare vill diskutera och utveckla. 

Det kan röra kvalificerade samtal utifrån olika kompetensområden. Ett utbyte mellan lärare och 

elevhälsa. Insatserna här riktas mot arbetslag och enskilda lärare.  

Tabell 3- Arbetsområden på lärarnivå 

 Främjande Förebyggande Åtgärdande 

 Salutogen - proaktiv Patogen - proaktiv Patogen - Reaktiv 

Arbetslag 
och enskilda 
lärare 

Delta i arbetslag och arbets-
lagsutveckling 

Främjande grupphandled-
ning i arbetslag, ex. tillgäng-
lighet, bemötande och struk-
tur i uppgifter 

Spegla undervisning och ha 
pedagogiska samtal kring det 
(ex. bemötande, ledarskap, 
struktur)  

Samarbete kring lektioner. 
Allt ifrån innehåll, upplägg 
och genomförande till utvär-
dering och bedömning 

Stöd i att konkretisera och 
arbeta emot examensmålen 
och stöd i att prioritera i cen-
trala innehållet 

Handleda ämnesgrupper. Ex. 
genom lessonstudies  

Fånga upp förhållningssätt 
och synsätt hos personal, ar-
bete med behov och utveckl-
ingsområden 

Informell samverkan och 
handledning i exempelvis ar-
betsrummet och fikarummet 

Kvalificerade samtal (kon-
sultation, handledning, råd-
givning), verka för att peda-
gogerna utvecklas i sin pro-
fessionen. Ex kring anpass-
ningar, lektionsstruktur, när-
varofrågor, bemötande 

Kartlägga och analysera var 
olika hinder uppstår i under-
visningen 

Agera avlastande i provsitu-
ationer eller att vara vikarie 
ibland.  

Stödja i dokumentation  

Hjälp att förse lärare med lit-
teratur, skrifter eller artiklar. 

Stöd i att kartlägga och ana-
lysera elevers nuläge 

Information om överläm-
nande 

Handledning i samband med 
nationella prov, få stöd i att 
tolka och tänka kring anpass-
ningar 

Synliggöra elevers olika be-
hov. 

Samarbete med lärare kring 
elever i skolsvårigheter. In-
formation/återkoppling kring 
elever 

Observation av lärare och ar-
betssätt inför pedagogisk ut-
redning 

Agera samtalsledare i möten 
med lärare, vårdnadshavare 
och elever 

Sluss till externa aktörer  

IKT-stöd till lärare. Ex. läs 
och skrivhjälpmedel 

Hjälpa lärare att priori-
tera/sortera bland olika be-
hov 

Bollplank när man kör fast 

Delta på utvecklingssamtal 
tillsammans med mentor 

Avlasta i mentorskapet 



   
 

35 
 

6.1.3 Arbetsområden på individ- och klassnivå 

Slutligen presenteras här insatser kopplade till klasser och enskilda elever. Det handlar om akti-

viteter som specialpedagogen gör ensam eller tillsammans med elevhälsan i klasser, eller med 

grupper av elever eller tillsammans med enskilda elever. Det kan handla om samtal om studiero 

eller om att stötta klasser eller enskilda elever i studieteknik. Här kommer även arbete med kart-

läggningar, observationer, åtgärdsprogram för klasser och/eller enskilda elever.  

Tabell 4 - Arbetsområden på individ- och klassnivå 

 Främjande Förebyggande Åtgärdande 

 Salutogen - proaktiv Patogen - proaktiv Patogen - Reaktiv 

Klasser och 
enskilda ele-
ver 

Främjande klassaktiviteter på 
mentorstid. Ex.samtal om 
struktur, planering, studie-
teknik, strategier för lärande 
och läsande och skrivande. 

Relationskapande samtal i 
klasser eller med enskilda 
elever.  

Observation och samtal i 
klasser om ex. studiero och 
trygghet 

Deltagande som resurs i 
klassrummet för att lära 
känna elever och få fördju-
pad kunskap om verksam-
heten/kurser. 

Förebyggande insatser för 
enskilda elever och klasser 
(ex. veckoplaneringar, struk-
tur och studieteknik) 

Kartlägga och analysera var 
olika hinder uppstår i klas-
ser/hos enskilda elever 

Kartlägga behov hos elever 

Observation i klass för att 
hitta fungerande arbetssätt på 
gruppnivå 

Observera klassklimat och 
gruppdynamik 

 

Observation av grupp och 
elev inför pedagogisk utred-
ning 

Dokumentation kring möten, 
utredningar, åtgärdsprogram, 
utvärderingar 

Motiverande samtal med 
klasser eller enskilda elever 

Ge särskilt stöd till enskilt 
elev (ex. i läsande och skri-
vande, regelbundna träffar) 

Arbeta med elever som inte 
klarar av att vara i klassrum-
met av olika anledningar 

IKT-stöd till elever. Ex. In-
stallera och diskutera olika 
stödprogram för läsande och 
skrivande. 

Konflikthanteringsamtal med 
elever, agera brygga mellan 
lärare och elev 

Resurs i klassrum eller för 
enskilda elever 
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6.2 Framgångsfaktorer och hinder  

Vi avser här att besvara vår andra frågeställning, som behandlar vilka framgångsfaktorer och hin-

der som kan identifieras i lärares, specialpedagogers och rektorers erfarenheter i relation till den 

specialpedagogiska yrkesrollen. I vår analys av data har fyra stycken övergripande kategorier 

framkommit. Dessa är tillgänglighet, kommunikation, kompetens och mandat. Det som har iden-

tifierats i erfarenheterna är vad inom de olika kategorierna som kan verka som antingen fram-

gångsfaktorer eller hinder i relation till specialpedagogens yrkesroll. Analysen har utgått utifrån 

ett systemteoretiskt synsätt, då vi ser hur alla dessa kategorier samspelar med varandra. De går att 

ordna upp var för sig och erfarenheter kan visa exempel på framgångsfaktorer och hinder inom 

varje kategori, men en djupare analys visar att alla delar påverkar och påverkas av varandra och 

går inte helt att brytas loss från varandra. När det gäller exempelvis kompetens och mandat så visar 

våra resultat att förmågan att kommunicera är av stor betydelse i båda dessa kategorier.  

När resultatet kring framgångsfaktorer och hinder sammanställdes så visade det sig att data från 

rektorernas intervjuer i hög grad var underrepresenterade, endast ett citat fanns med från en rektor. 

Anledningen till detta diskuteras nedan i 7.2 Metoddiskussion.   

 

6.2.1 Tillgänglighet 

När det kommer till tillgänglighet så berörs både tid och rum. Vad visas då i lärares, specialpeda-

gogers och rektorers erfarenheter som framgångsfaktorer och hinder i relation till tillgänglighet?  

S2 tar upp sin rumsliga placering som en framgångsfaktor. Hon berättar att hon är med i ett lärar-

arbetslag och även då sitter i samma arbetsrum som dem.  

[...] så då träffade jag lärarna dagligdags.[...] Å jag upplever att det var väldigt bra, kanske inte så bra i 
dokumentationssynpunkt och sådär men för att få en bra relation och höra de samtal som förs av pedagogerna 
i stunden i vardagen…[...] just i specialpedagogrollen upplever jag att relationen är oerhört central för att det 
ska bli en bra plattform av att samarbeta utifrån.   

Framgångsfaktorn i den rumsliga tillgängligheten beskriven ovan ligger i att specialpedagogen kan 

ta del av dagliga pedagogiska samtal, S2: ”det specialpedagogiska perspektivet är ju mer närva-

rande i alla samtal då”. Men S2 uttrycker också att det beror på lärarens inställning ”för vissa 
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pedagoger är väldigt öppna och tycker det är intressant att diskutera pedagogiska frågor innan det 

är akuta problem”. Att kunna göra det på ett mer informellt sätt gynnar det främjande och före-

byggande arbetet på olika sätt. Dels att lärare tänker till lite mer i sin undervisning när de ständigt 

påminns om det specialpedagogiska perspektivet, men även att relationen mellan specialpedago-

gen och lärarna förbättras vilket S2 menar gynnar samarbetet dem emellan och inställningen till 

lektionsobservationer: 

[...] där hade jag ju upparbetat relationer lite mer så där i det arbetslaget jag satt i kunde jag bara dyka in i 
klassrummet och vara med på spri [språkintroduktion] eller för att se hur de tex jobbar med digitala verktyg 
och sådär.  

Ett hinder som denna rumsliga tillgänglighet kan medföra visas även ovan, ”kanske inte så bra i 

dokumentationssynpunkt”, då det påverkar övriga arbetsuppgifter som specialpedagogen har, det 

tycks bli svårare att fördela tiden mellan arbetsuppgifterna. Som vi har sett i avsnittet 6.1. Speci-

alpedagogers arbetsområden, så kan uppdraget innehålla ett brett spektrum av områden och upp-

gifter att förhålla sig till. Även om specialpedagogen inte sitter i samma arbetsrum så uttrycks 

rumslig närhet och att specialpedagogen syns i verksamheten som viktig ” Det får inte vara någon 

som sitter undangömd på ett rum (L6). 

Då specialpedagogen inte sitter i samma arbetsrum som lärarna uttrycks behovet av att kunna ha 

mer informella samtal, att specialpedagogen ska finnas tillgänglig utan att tider ska behöva bokas 

eller att det ska vara ett formellt möte. En erfarenhet visar på att specialpedagogen har en stående 

tid varje vecka för att lärare ska kunna komma och bolla idéer, det uttrycks ge en avdramatiserad 

ingång att bara kunna komma förbi och säga: 

Jo förresten den här eleven eller den här situationen att kunna, att ta upp det, utan att man ska behöva jaga en 
tid med specialpedagogen och göra en sån affär av det så, känns väldigt bra, att det att det underlättar inle-
dande utav ett sånt samtal. Det är iallafall en sån sak som jag har uppskattat (L1). 

Även om specialpedagogen själv är tillgänglig för mer informella samtal och handledning regel-

bundet, kan lärarnas egna scheman utgöra ett hinder. L1 beskriver att hen detta läsår har lektioner 

på dessa tider och kan därför inte nyttja denna typ av tillgänglighet som erbjuds. Organisatoriska 

faktorer sätter stopp för en tillgänglighet som faktiskt finns, vilket även påverkar lärarnas möjlig-

heter att nyttja specialpedagogens kompetens på olika sätt.  
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Andra organisatoriska delar som blir hindrande i tillgängligheten är när olika möten som special-

pedagogen bör vara med på läggs samtidigt. På en skola så menar specialpedagogen att lärarna har 

ämneskonferenser där de diskuterar och utvecklar ämnet och undervisningen i det, men att hen 

nästan aldrig deltar på grund av att alla konferenser sker parallellt, ”det är ju främst där [som 

lärarna jobbar med att utveckla] och då är vi sällan med för det kan vara alltifrån fyra, fem till åtta 

ämneskonferenser parallellt” (S1). 

Det nämns också att specialpedagogerna uppfattas underbemannade, alltså inte hinner inte med 

det som är ålagt dem: 

får en känsla av att de ofta är ganska underbemannade men det kanske är situationen i skolan överhuvudtaget 
att det ser ut så. Att de kanske inte alltid får tid att följa upp så som de skulle behöva. Att man fångar upp 
elever för sent liksom, att man inte riktigt...att det tar tid i maskineriet liksom och då speciellt på gymnasiet 
går ju kurserna så fort (L2). 

Sen tycker jag det är väldigt viktigt med, det handlar ju om tiden. Jag skulle ju önska att hen hade mycket 
mer tid att bygga relation till elever som man jobbar med... att kunna vara ute i klasserna och vara ett känt 
ansikte. Det tror jag skulle vara väldigt bra. Om det kunde fungerar mer så (L6). 

L3 berättar att hen fick mycket stöd och hjälp och hade ett välutvecklat samarbete kring strategier 

med specialpedagogen under längre tid, vilket hen uppskattade, att specialpedagogen la tiden på 

det, var tillgänglig. Dock menar L3 att hen också var den enda läraren som efterfrågade denna typ 

av handledning och samarbete, och vad skulle hända om alla lärare vill ha det, då skulle tillgäng-

ligheten minskas och läraren inte få vad den behövde, ”så jag fick ju hela kakan liksom i höstas 

med [specialpedagogen] liksom. jag ville ju ha jätte jätte mycket hjälp och fick det för ingen annan 

frågade.” L5 påpekar också att hen önskade att specialpedagogen jobbade mer för att hen uppskat-

tar den funktionen på skolan och tycker att den är viktig, ”Jag önskade att hen jobbade mer”, dock 

påpekar L5 även att det förmodligen beror mycket på vem specialpedagogen är och vilken relation 

man har till den, varför även relationsskapande och personlighet blir viktigt för specialpedagogens 

yrkesroll. 
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6.2.2 Kommunikation 

Frågorna hur, när och vad har styrt oss i arbetet att identifiera erfarenheter som rör kommunikation 

på olika sätt. Hur ser en framgångsrik kommunikation ut? Vad är framgångsrikt att kommunicera? 

När är det viktigt att kommunicera? 

Två kännetecken som i skolpersonalens erfarenheter uttrycks som framgångsfaktorer i specialpe-

dagogens kommunikativa förmåga är ödmjukhet och lyhördhet i kommunikationen: 

[Hen] kommer med tips som verktyg utifrån anpassningar som ska ske i klassrummet, att man ska vara en ett 
bollplank där men också förväntningar att man kan lyssna in lärarens åsikt som man inte tror att man kan 
och vet allting själv (L4). 

Det är ganska svårt att klampa in på deras [lärarnas] område och säga så kan man inte undervisa den här 
eleven för han kan inte ta det eller hon klarar inte av det, du måste göra såhär istället. Man får vara väldigt, 
väldigt ödmjuk i det läget (S1). 

Som specialpedagog ska det väl vara ett stöd till lärarna att se dem som dina medspelare att man kan lyssna 
in deras [åsikter], sen så ska man ju ändå driva vissa saker så det är ju ganska mycket ledarskap (L4). 

L6 framhåller också lyhördhet i kommunikationen som en viktig faktor i samarbete mellan lärare 

och specialpedagog. Det kan fungera som ett hinder om specialpedagogen är för styrande i sin 

kommunikation, ”att man har en dialog och inte att man får tillbaka du ska göra si eller så” (L4). 

Det visar sig också hur viktigt det är för lärarna att specialpedagogen kommunicerar ut elevers 

behov och motiverar olika insatser, kommuniceras inte det kan lärare känna sig överkörda och inte 

delaktiga: 

Ja, alltså det blev nästan en konflikt där för jag såg det som att jag var överkörd, jag visste inte på vilka 
grunder den här eleven hade fått [den anpassningen]. I situationen förstod jag att det var problem med kom-
munikation men i efterhand antog jag att man skulle kunna reda ut det och det gick inte riktigt (L1). 

Kommunikation framhålls alltså som en framgångsfaktor i arbetet kring elever, att man kommu-

nicerar mellan professionerna och löser situationen tillsammans, ”om man har haft en god kom-

munikation och specialpedagogen är kunnig att kunna se vad som kan vara det som är svårt för 

eleven och hur man skulle kunna göra det tillsammans och så” (L6). 

Att specialpedagogen kommunicerar ut ny litteratur och ny forskning uppskattas av en del, men 

det uttrycks som ett hinder när för mycket information kommuniceras, ”man kanske behöver sålla 
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lite grann som specialpedagog, man kan inte komma med hur mycket information som helst” (L4). 

Samtidigt så uttrycker samma lärare (L4) att det gynnar hen när specialpedagogen kommunicerar 

ut ny litteratur och forskning:  

Sen kan hen gärna komma spontant, nu har jag läst det här, är det någon som vill prova, så både självmant 
och när man ber om det. Och jag gillar oxå att få på mailen, har du läst det här, eller läs den här artikeln, eller 
så. 

En viktig kommunikativ förmåga visas vara förmågan att förmedla kunskapen man har, om exem-

pelvis diagnoser och anpassningar, ”jag tycker det är nästan det viktigaste, om man kommer med 

kunskapen, men man måste ha verktyg för att förmedla kunskapen” (L5). 

 

6.2.3 Kompetens 

Till kategorin kompetens har vi sorterat sådant som i erfarenheterna framkommer som framgångs-

rik eller viktig kompetens för en specialpedagog att ha - vad en specialpedagog bör kunna, vilka 

förmågor en specialpedagog bör ha och när kompetensen behövs.  

En kompetens som har identifierats i studien är att kunna agera rådgivare och bollplank (tolkas 

som handledare, även om det ordet inte explicit användes av respondenterna) gentemot lärarna, 

det är också där som flest framgångsfaktorer och hinder kommer fram i erfarenheter kring speci-

alpedagogens kompetens, och därför får det särskilt fokus här.  

Framgångsfaktorer i relation till rådgivning och handledning är bland annat när lärare känner att 

specialpedagogen har kompetensen att avgöra var gränsen mellan extra anpassningar och särskilt 

stöd går. L2 uttrycker att det är bra med en roll på skolan som kan hjälpa till där: 

För det är alltid så att behovet är större än vad man får resurser och vilka är då mest, vilka är i behov, speciella, 
extra anpassningar, det kanske är många men vissa vem ska ha åtgärdsplan särskilt stöd tex var går gränsen 
där. Det känner ju inte jag att jag är kompetent alltid att avgöra. Då kan man få hjälp. Det är ju specialpeda-
gogens roll att få till sådana beslut. 

Det som en specialpedagog främst både beskrivs ha kompetens i och förväntas ha kompetens i är 

extra anpassningar, elevers behov samt diagnoser. Att ha någon som man kan få tips och idéer från 

av vad gäller extra anpassningar uttrycks som värdefullt på skolan. L4 poängterar att: 
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Även om man har elever som behöver anpassningar så har jag tagit hjälp av specialpedagogen, jag kanske 
tycker att den har mycket bättre kompetens så att man får hjälp i och tips hur man ska lägga upp det. 

En framgångsfaktor i relation till kompetens blir alltså att specialpedagogen bör ha bra koll på 

elevers behov och olika typer av extra anpassningar och stötta lärarna i det arbetet. Det anges också 

som framgångsfaktor när specialpedagogen ger tid till läraren, engagerar sig och samarbetar i ett 

utvecklingsarbete kring att utveckla elevernas lärande. Att specialpedagogens kompetens inte bara 

blir att ge råd och sedan låta läraren testa själv, utan att vara med hela vägen, bidra med teoretisk 

förankring men även tillsammans med läraren, som känner klassen, planera ett upplägg och följa 

upp.  L3 säger att: 

Hen kom med konkreta tips också och jag vill ha det förankrat i teori vilken hen oxå hade med sig. Så vi läste 
och sen gjorde vi en lektionsdesign och sen kollade vi på anpassningar och sen genomförde vi lektionen och 
så utvärderade vi och sen läste vi igen och sen ny liksom. 

Två av specialpedagogerna delger respekt för varandras professioner och kompetenser som en 

framgångsfaktor, att specialpedagogen och läraren ska använda varandras kompetenser i samar-

betet: 

Man har respekt för varandras professioner. Jag tänker ju att läraren är en samarbetspartner med sina förut-
sättningar till att bidra och lösa situationer och att vi har olika kompetenser men att vi kompletterar varandra 
(S3). 

Mitt jobb kan ju möjligtvis vara om det finns något hinder som gör att eleven inte lär sig och sedan fundera 
tillsammans med läraren vad kan vi göra då, finns det några hjälpmedel eller finns det något man kan förändra 
i undervisningen för att eleven bättre ska lyckas (S2). 

Citaten ovan styrker lärarens erfarenheter ovan om att arbeta tillsammans, att specialpedagogen 

inte bara ger rådet och sedan är det upp till läraren, utan att professionerna tillsammans arbetar för 

att förbättra till exempel undervisningen. Att kunna samarbeta blir således en viktig förmåga. 

Det uttrycks som ett hinder när specialpedagogens råd antingen är att göra fler anpassningar, utan 

stöd i hur, eller att råden blir för svåra att utföra i praktiken. Råden kanske låter fina i teorin, men 

helhetssituationen gör det svårt för läraren att få till det. L3 beskriver att det kan kännas som det 

är mycket förväntningar kring sådant man inte har egen kunskap kring: 

För mycket förväntningar som man inte har egen kunskap och verktyg för att utföra. Snarare det än att det 
blir för mycket att göra. Att man har sånna [elever] med så stora bekymmer och så säger hon [specialpeda-
gogen] att man måste göra mer anpassningar men jag kan inga fler anpassningar, jag har ingen mer fantasi. 
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Läraren menar att då måste man få hjälp att hitta nya verktyg, att specialpedagogen sätter sig in i 

det man vill ha hjälp med. Dock får inte råden vara för teoretiska. Det uttrycks som viktigt att 

specialpedagogen har kompetensen att ta en helhetssyn kring situationen när L4 säger att: 

För mycket saker som handlar om en enskild elev sånt kan vara svårt att nå fram när man har 25 elever. [...] 
Alltså att man som specialpedagog inte har tänkt på klassrumssituationen och allting annat som kan uppstå 
och hur många, och hur många som är där inne så att man kan inte lägga ”all in” på en person. [...] då så kan 
det ju vara viktigt som specialpedagog att man har en praktisk förankring i sitt arbete för det är lätt att jag 
kan uppleva att det har varit lite för teoretisk att för djupt och för att det inte var praktiskt omvandlingsbart i 
klassrummet alla gånger samtidigt.  

L4 menar att råden kan vara bra på alla sätt och vis, men att specialpedagogen måste beakta både 

lärarens och elevens helhetssituation i rådgivningen för att det ska bli framgångsrikt.  

Det är inte bara god kompetens i extra anpassningar och särskilt stöd som är en framgångsfaktor, 

specialpedagogens kompetens i arbetet med ledning och stimulans och tillgänglighet uttrycks som 

en framgångsfaktor i att nå så många elever som möjligt. S3 berättar att de jobbat med grupphand-

ledning för att öka tillgängligheten för elever med NPF: 

Vi har ju jobbat mycket med grupphandledning när det gäller tillgänglighet och att …mm….göra undervis-
ning tillgänglig för alla elever. Särskilt utifrån ett projekt som vi hade med elever..tillgänglighet för elever 
med NPF..liksom diagnoser inom npf, så det har vi jobbat ganska mycket med lektionsstruktur och visuella 
hjälpmedel och tankekrokar och sånna saker som jag tänker blir på gruppnivå liksom. 

Ytterligare en viktig kompetens är förmågan att kunna förmedla sina kunskaper. Lärarna i studien 

beskriver att en specialpedagog bör ha kunskap kring till exempel extra anpassningar, elevers be-

hov och diagnoser, men att bara ha kunskapen räcker inte, ”men lyckas den inte förmedla detta på 

en arbetsplats då spelar det ingen roll” menar L5. För att en grupphandledning såsom beskriven 

ovan ska fungera väl krävs att specialpedagogen både har förmågan att kommunicera sina kun-

skaper samt har mandatet att handleda det utvecklingsarbetet för att framgång ska nås.    

Ytterligare en framgångsfaktor i rådgivningssituationer är ödmjukhet. S1 förklarar att det är viktigt 

för att inte trampa någon på tårna: 

[...] lärare som är väldigt kunniga och utbildade och erfarna. Det är ganska svårt att klampa in på deras område 
och säga så kan man inte undervisa den här eleven för han kan inte ta det eller hon klarar inte av det, du måste 
göra så här istället. Man får vara väldigt, väldigt ödmjuk i det läget. 
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Ännu en kompetens är förmågan att hålla professionella samtal och möten. R2 ser det som en 

framgångsfaktor att specialpedagogen har kompetensen att agera samtalsledare och hela tiden hålla 

fokus utifrån elevens behov: 

Man behöver ha någon som ser till att det blir ett professionellt samtal. [...] Ta med hen [specialpedagogen] 
in i ett möte till exempel det gör också en man håller samtalet professionellt, man tänker liksom gentemot 
vårdnadshavare, gentemot elev man blir liksom lyssnad på, man lyssnar efter elevens behov. 

R2 ser det som en framgångsfaktor med den specialpedagogiska kompetensen att kunna göra ana-

lys. Att inte fastna vid en första tolkning av en situation eller dylikt, utan det är en styrka att se 

över en gång till och ur olika perspektiv:  

Analysarbetet där... att hen fyller en väldigt viktig funktion, hon kan verkligen göra analys, inte det här att se 
det i första läget, utan dra det ett varv till.  

 

6.2.4 Mandat 

Mandat som kategori innehåller erfarenheter kring sådant som bidrar till att specialpedagogen får 

eller inte får mandatet att utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Med andra ord, vilka erfaren-

heter ger uttryck för att möjliggöra mandat? Vilka erfarenheter har identifierats som hinder i skap-

andet av mandat?  

Att lärare har förtroende för specialpedagogen och därmed på eget initiativ kontaktar specialpeda-

gogen när problem uppstår fungerar som en framgångsfaktor. Det ger specialpedagogen mandatet 

att hjälpa till och läraren är positiv till det samarbetet då. S1 uttrycker det så här, ”det fungerar ju 

bättre när läraren har ett problem och upplever att den vill ha hjälp av mig. 

I motsats till när läraren själv tar initiativet, och därmed tilldelar specialpedagogen mandat, finns 

tillfällen när läraren inte ser eller håller med att eleven befinner sig i svårigheter. Det försvårar 

specialpedagogens möjlighet att hävda sitt mandat att fungera som handledare, rådgivare eller ut-

redare i situationen. S1 beskriver det som att specialpedagogen då inte får samma gehör: 

Det kan vara lite svårare när eleven har bekymmer och läraren inte kan se det. Så länge eleven klarar sina 
betyg på en högre än E nivå, eller E nivå så ser inte läraren några bekymmer med det, men eleven kanske 
tycker det är jättesvårt, så är det inte alltid man får samma gehör. 
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S3 framhåller en liknande aspekt som ett hinder i att skapa mandat, om  

läraren behöver [...] göra en utveckling i sin profession och att läraren själv kanske inte är riktigt medveten 
om det eller att läraren har ett motstånd mot en förändring och en utveckling i sin profession. . Då kan det ju 
vara…att det tar lite tid att komma dithän att man hittar ett bra sätt att samarbeta och komma dit.  

Det blir tydligt att ett viktigt steg för att lärarna ska ge specialpedagogerna det mandat de behöver 

för att arbeta med att utveckla undervisningen är att först arbeta med lärarnas förhållningssätt till 

elever i svårigheter och deras egen professionsutveckling, ett främjande arbete.  

Ytterligare en aspekt som ökar förtroendet för specialpedagogen och därmed ger mandat vad gäller 

råd kring insatser eller insatser som ska göras är när specialpedagogen tydliggör elevens behov 

samt att behoven utretts. L1 vill känna sig delaktig och informeras för att mandat ska tilldelas 

specialpedagogen, det är viktigt att det inte känns godtyckligt:  

För mitt förtroende för specialpedagogen så vill jag liksom, att det är viktigt att specialpedagogen åtminstone 
signalerat att här finns det en utredning att här har det föregåtts av ordentliga diskussioner att det inte är något 
som bara puff tas i ögonblicket. 

Ett hinder i möjliggörandet av mandat blir alltså när läraren känner att resurser och stöd ska sättas 

in bara för att eleven exempelvis tycker att kursen är svår, det uppfattas som viktigt för förtroendet 

för specialpedagogen att behov och dylikt är väl utrett. Lärare L1, ”det borde inte räcka att eleven 

bara tycker att kursen är svår för att det ska sättas in resurser och stöd.” Här kan man tolka in en 

kategorisk elevsyn, och hur det påverkar vilket mandat man vill ge specialpedagogen. L2 resonerar 

på liknande sätt kring lärares inställning till specialpedagogik och hur det kan försvåra en special-

pedagogs arbete, det vill säga, yrkesrollen ges inte det mandat den behöver för att kunna verka 

framgångsrikt:  

...man har ingen lång erfarenhet med att jobba med specialpedagogik på skolan och det, liksom, lite något 
som är i sin linda, och alla är inte positiva till det heller, så det kan nog vara lite svårt att bygga upp så man 
samarbetar bättre. 

Även lärare L3 poängterar att det kan vara svårt att få med sig alla lärare på en gång för special-

pedagogen. L3 hade själv haft ett väldigt givande samarbete kring olika strategier att använda med 

eleverna och menar att specialpedagogen bör hitta några lärare att samarbete med först,  ”man når 

ju inte alla direkt... men får skaffa sig några till en början som man jobbar med….”. Får lyckade 
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samarbeten synas i verksamheten skulle det kunna leda till mer mandat för specialpedagogen och 

att fler accepterar samarbete och handledning från specialpedagogen.  

Ytterligare en framgångsfaktor som kan bidra till att skapa mandat visas vara specialpedagogens 

förmåga att kommunicera. Det spelar ingen roll hur mycket specialpedagogen kan om exempelvis 

diagnoser eller strategier, kan den inte förmedla detta på ett bra sätt till lärarna så tappar den man-

dat. L5: 

Det är faktiskt viktigt vem specialpedagogen är, kan allting kanske och gör ett program och... men lyckas 
den inte förmedla detta på en arbetsplats då spelar det ingen roll, ingen kommer lyssna på dem, ingen kommer 
ge dem det mandat de behöver, hela det här arbetet som är jätteviktigt. 

Delaktighet är en aspekt som kan verka positivt när man vill skapa mandat för sin roll och sina 

uppgifter. L5 menar att hen känner att lärarna blir mer positivt inställda till eventuella utvecklings-

arbeten om man kommunicerar med personalen först, ”då är det bra och då kan man fråga perso-

nalen först om det här är angeläget eller någonting de vill satsa.” Även S2 påpekar att mandat för 

utvecklingsarbetet skapas genom att lärarna tillfrågas ”Man går bottom up när det gäller skolut-

veckling.” Att huvudman, rektor eller specialpedagogen själv bestämmer vad och hur något ska 

utvecklas kan hindra att den som leder utvecklingsarbetet får det mandat denne behöver för att 

genomföra det framgångsrikt.  

Specialpedagogens och rektorns kommunikation, samarbete och förtroende är viktigt för special-

pedagogens mandat. L5: 

Jag tycker att det är viktigt att de är på samma sida för har man ingen bra kommunikation med rektor då 
kommer det inte vara så lätt att få igenom det du anser är viktigt. [...] Vi funderar på [...] jobba med det här, 
om de [rektorer] ger det mandatet att det är den [specialpedagogen] som ska driva det här och alla vet det då 
är det ingen fara. 

Citatet ovan visar också vikten av att förtroendet från rektor syns i kollegiet. Även S2 framhåller 

rektors betydelse i skapandet av mandat, ”rektorernas syn på rollen spelar jättestor roll, för de 

förmedlar ju någonstans vilka förväntningar som kan ställas på mig ifrån andra.” 
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6.2.5 Sammanställning av framgångsfaktorer och hinder  

Nedan följer en sammanställning av de framgångsfaktorer och hinder som redogjorts för ovan. 

Tabellen tydliggörs genom att erfarenheterna sorteras i relation till de kategorier som vi valt att 

sortera vårt material i.  
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Tabell 5 - Sammanställning av framgångsfaktorer och hinder 

Kategori Framgångsfaktor Hinder 

Tillgänglighet Närhet vad gäller rumslig placering 
 
Tid till informell handledning/samtal 
 
Erbjuda stående tider för handledning som ej 
behöver bokas 
 
Specialpedagogen har tiden att engagera sig i 
och följa upp lärarens utvecklingsarbete 

För nära rumslig placering - svårare att för-
dela tiden  
 
Schemaläggning och möten krockar 
 
Specialpedagogen/rna underbemannade 

Kommunikation Ödmjukhet i kommunikationen 
 
Lyhördhet i kommunikationen 
 
Interaktion mellan professionerna 
 
Information om elever och deras behov  
 
Informerar om ny forskning och litteratur 

För styrande i kommunikationen, du ska 
göra si eller så. 
 
Specialpedagogen kan inte förmedla sina 
kunskaper om undervisning/diagnoser 
 
För mycket information//forskning kom-
municeras (svårt att ta till sig allt) 

Kompetens Specialpedagogisk kompetens 
 
Rådgivning är både teoretiskt förankrad och 
praktiskt genomförbar 
 
Ödmjukhet i kommunikationen av råd 
 
Förmågan att förmedla sina kunskaper 
 
Förmåga att ta ett helhetsperspektiv i alla situ-
ationer, både kring lärare och elever 
 
Låta professionernas kompetenser och kun-
skaper komplettera varandra 
 
Hålla samtal och möten professionella 
Analys ur olika perspektiv 

Råden svåra att genomföra i praktiken 
 
Bara säga ”gör fler anpassningar” och inte 
stötta läraren i hur anpassningen kan utfö-
ras 
 

Mandat Specialpedagogen tydliggör behov och moti-
verar insatser 
 
Specialpedagogens förmåga att kommunicera 
ut sin kunskap och kompetens 
 
Specialpedagogen gör lärare delaktiga i ut-
vecklingsarbetet,”bottom up”  
 
Rektors förtroende och kommunikation av det  

Lärarens elevsyn (kategorisk syn på skol-
svårigheter)  
 
Läraren ser inte att eleven är i svårigheter 
 
Läraren har ett motstånd mot förändring 
”Top down” utvecklingsarbete 
 
Specialpedagogen är annan grundkompe-
tens eller mindre erfarenhet än läraren 
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6.3 Specialpedagogens yrkesroll i en systemteoretisk modell 

Vi har svarat på vilka specialpedagogens arbetsområden kan vara genom att sortera in dem i sa-

lutogent (proaktiva; främjande och förebyggande) respektive patogent (reaktiva; åtgärdande) per-

spektiv samt identifierat kategorier som påverkar hur rollen fungerar, och där i sorterat framgångs-

faktorer och hinder som kan finnas i relation till kategorierna och därmed yrkesrollen. En slutsats 

som vi drar är att alla delar bidrar till att forma yrkesrollen samt öka vår förståelse för den. Syftet 

med studien har varit att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll och 

nu vill vi med Bronfenbrenners systemteoretiska modell synliggöra hur de olika delar vi identifi-

erat förhåller sig till yrkesrollen och dess del i det övergripande systemet.  

 

 

Figur 3: Specialpedagogens yrkesroll i en systemteoretisk modell 
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De tre professionerna; specialpedagoger, lärare och rektorer, som ingår i vår studie utgör, som 

tidigare nämnt, tre olika system. Vi behöver förstå relationerna dem emellan, då de påverkar både 

delar och helheter inom systemet. Vi behöver även en förståelse för andra delar av systemet för att 

förstå hur helheten påverkar de ingående delarna. Om vi börjar i makrosystemet ser vi att det finns 

olika delar som kan påverka specialpedagogens yrkesroll. Vi har övergripande delar som kollagen 

till exempel, där en otydlighet finns då professionen inte explicit nämns. Examensordningen för 

specialpedagoger styr till viss del vilken kompetens rollen innehar. Den historiska utvecklingen 

påverkar då den påminner om en tid innan specialpedagoger som yrkesgrupp kom till, exempelvis 

så kan förväntningarna på rollen påverkas av tidigare erfarenheter kring arbete med elever i behov 

av stöd. Även olika attityder och patogena eller salutogena förhållningsätt sipprar ner från makro-

nivå till underliggande nivåer och påverkar hur specialpedagogens yrkesroll kan fungera och vilka 

arbetsområden som blir aktuella. Utgår man t.ex. ifrån ett patogent perspektiv och ser svårigheter 

som individbundna så förekommer förmodligen fler reaktiva insatser av åtgärdande form. Denna 

nivå styr till stor del exonivån. Både ekonomiska resurser och rektors prioriteringar i en skolverk-

samhet påverkas av makronivån, så som t.ex. skollag, politiska beslut om skolpeng och vilket för-

hållningssätt rektorn själv har till elever i svårigheter.     

På exonivå hamnar organisation av verksamheten och resurser. På denna nivå kan man till exempel 

genom planering möjliggöra sådant som behövs för att tillgängligheten ska finnas, både vad gäller 

rumslig placering och tid. Exempelvis så styr denna nivå att specialpedagogens tjänstegrad mots-

varar, eller inte motsvarar, behovet på skolan och att mötestider för handledning möjliggörs eller 

inte möjliggörs. Schemaläggning kan vara en viktig aspekt att se över då det påverkar tillgänglig-

heten till specialpedagogens kompetens. Rektors förtroende och delegering av ledarskap sipprar 

också ner från denna nivå ner i mesonivån med mikrosystemen. 

Makro- och exonivåerna påverkar som synes mikronivåerna. Men, även mikronivåerna påverkar 

varandra och därför bildar de tillsammans en mesonivå, där man kan se hur de samspelar med 

varandra men även med överliggande nivåer. Eftersom alla professioner är delar av systemet be-

höver varje enskild profession förstå syfte och intentioner med specialpedagogens yrkesroll. Det 

behövs en gemensam förståelse för vad det innebär att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande på olika nivåer. Hur rektorer, lärare och specialpedagoger ser på specialpedagogens 

roll och på elever i skolsvårigheter, blir avgörande för hur arbetet och resurser prioriteras. 
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Mitten, specialpedagogens yrkesroll i vårt fall, blir en del i denna helhet, i hela systemet, det går 

inte att utesluta något av systemen. Detta blir en viktig insikt om man vill förstå specialpedagogens 

yrkesroll och öka kunskapen kring den; rollen kan inte ses i ett vakuum utan måste förstås som en 

del i en helhet och hur den påverkar och påverkas av andra delar.     

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet kring vilka arbetsområden vi identifierat i lärares, specialpedagogers och rektorers er-

farenheter av den specialpedagogiska yrkesrollen visar på en vidd av arbetsområden på olika ni-

våer. Dock är det viktigt att poängtera att sammanställningen av arbetsområden inte motsvarar 

vad en specialpedagog gör, utan att den baseras på flera professioners (specialpedagoger, lärare 

och rektorer) erfarenheter av den specialpedagogiska rollen. De olika arbetsområden som identi-

fieras hamnar både inom salutogent perspektiv, främjande, och patogent, förebyggande och åt-

gärdande, arbete.  

På skolnivå handlar det främst om ett främjande och förebyggande arbete, exempel på främjande 

arbete kan vara att delta i ledningsteamet och planera studiedagar. Det förebyggande arbetet kan 

vara att organisera stödorganisationen, kritiskt granska verksamheten och göra olika screening 

tester. Det åtgärdande arbetet kan vara att samverka med externa aktörer och vara spindeln i nätet 

för olika elevärenden. På lärarnivå (arbetslag och enskilda lärare) så visar resultaten att fördel-

ningen mellan de olika typer av insatser som görs blir mer jämn mellan främjande, förebyggande 

och åtgärdande arbete. Det främjande arbetet kan handla om att delta i arbetslag, ha grupphanled-

ning i arbetslag och samarbeta kring lektioner. Det förebyggande arbetet kan vara att handleda 

kring olika delar som anpassningar och lektionsstruktur, informera om elevers behov vid över-

lämning samt att synliggöra elevers behov. Det åtgärdande arbetet handlar bland annat om att 

samarbeta med lärare kring elever i skolsvårigheter och observation av lärare och arbetssätt inför 

pedagogisk utredning. På individ- och klassnivå kategoriseras fler arbetsområden som åtgärd-

ande, exempelvis observation av grupp/elev inför pedagogisk utredning, dokumentation som åt-

gärdsprogram, motiverande samtal med enskilda elever, särskilt stöd till enskild elev och resurs i 
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klassrum. Det förebyggande arbetet kan här handla om att arbeta med struktur och veckoplane-

ringar för enskilda elever eller klasser och kartlägga behov hos olika elever och observera klass-

klimat och gruppdynamik. Främjande arbete på denna nivå kan handla om att skapa främjande 

klassaktiviteter på mentorstid, prata planering och studieteknik med samtliga klasser, delta som 

resurs i klassrummet för att lära känna elever och klasser i syfte att få fördjupad kunskap om 

verksamheten och kurser.  

De framgångsfaktorer och hinder som identifierats i lärares, specialpedagogers och rektorers erfa-

renheter i relation till den specialpedagogiska yrkesrollen har kategoriserats i fyra kategorier: till-

gänglighet, kommunikation, kompetens och mandat. En framgångsfaktor vad gäller tillgänglighet 

är att tid finns, men det är lika viktigt att det organiseras för mötesplatser då exempelvis ett stort 

hinder är att lärares schema krockar med de tider specialpedagogen har för handledning. Att vara 

ödmjuk i kommunikation och att lyssna in läraren framkommer som en framgångsfaktor. Det anses 

också viktigt att specialpedagogen kan kommunicera sina kunskaper om exempelvis undervisning 

och diagnoser på ett bra sätt. Det som är av vikt att kommunicera nämns bland annat vara inform-

ation om elever och behov samt ny forskning. Framgångsrik kompetens är förmågan att handleda 

och ge råd, ta helhetsperspektiv och även beakta lärarens situation och förutsättningar i den hel-

heten. Det uppges även vara framgångsrikt när specialpedagogen är kunnig inom diagnoser och 

inlärningssvårigheter. Ett tydligt hinder är när råden är svåra att genomföra i praktiken eller att 

specialpedagogen inte diskuterar hur anpassningarna kan se ut. Huruvida specialpedagogen ges 

mandat i sin yrkesroll beror bland annat på hens förmåga att kommunicera, hur delaktiga lärarna 

görs i utvecklingsarbetet och hur väl rektor kommunicerar ut sitt förtroende. Om lärares inställning 

till skolsvårigheter är att det är i eleven det ligger (kategoriskt förhållningssätt) så hindrar det skap-

andet av mandat i specialpedagogens yrkesroll. Ytterligare ett hinder i skapandet av mandat är när 

specialpedagogen har annan grundutbildning än det stadie hen jobbar på.  

Resultatet placeras avslutningsvis i en systemteoretisk modell där systemteorin blir ett verktyg 

som illustrerar hur de olika delarna i resultatet förhåller sig till varandra. Den används för att förstå 

vad som påverkar yrkesrollens arbetsområden och vad som gör att den fungerar väl (framgångs-

faktorer) och mindre väl (hinder) i verksamheten.  
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7 Diskussion  
Vi har valt att dela upp diskussionen i en resultat- och en metoddiskussion. Vi kommer avslut-

ningsvis även att föra en kort diskussion kring specialpedagogiska implikationer och förslag på 

fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens 

yrkesroll på gymnasiet. Genom att ha identifierat ett spektrum av arbetsområden på olika nivåer 

samt analyserat vilka framgångsfaktorer och hinder som finns i relation till yrkesrollen så har vi 

målat en bild som kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen för den specialpedagogiska 

yrkesrollen. Vi kommer nu att problematisera resultatet genom att ta utgångspunkt i bakgrund, 

tidigare forskning samt våra teoretiska ramar. Vi kommer även nu att utgå ifrån rubrikerna speci-

alpedagogens arbetsområde samt framgångsfaktorer och hinder, det vill säga, samma upplägg som 

i resultatet.  

 

7.1.1. Specialpedagogens arbetsområde 

Vår första frågeställning var: Vilka arbetsområden kan identifieras i lärares, specialpedagogers och 

rektorers erfarenheter av den specialpedagogiska yrkesrollen? I resultatet är denna frågeställning 

sammanställd i tre tabeller (tabell 2-4) med exempel på arbetsuppgifter som nämns i intervjuerna 

med lärare, rektorer och specialpedagoger.  

Det har gått snart ett decennium sedan den nya Skollagen (SFS 2010:800) och med bakgrund av 

den utveckling som har skett när det gäller synen på elever i skolproblematik och dess insatser 

(Hjörne & Säljö, 2013) är det intressant att se den bredd av arbetsområden som har identifierats på 

olika nivåer och med olika syften i vår studie. Det förekommer både patogena och salutogena 

insatser och det ter sig som att insatserna är långt ifrån att endast fokusera på åtgärdande insatser 

riktat emot elever. I denna mening verkar specialpedagogens roll i den kontext vi undersöker arbeta 
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med både förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Det sker många proaktiva insatser, 

såsom att tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, tidigt möta elever i skolsvårig-

heter och att arbeta för att skapa bra förutsättningar för lärande.  Det är arbetsuppgifter som stäm-

mer väl överens med de vägledande riktlinjer och exempel på arbetsuppgifter som specialpedago-

gen kan luta sig emot i Vägledning för elevhälsan. Några andra exempel mer riktat mot personal 

och lärmiljö är att tillföra specialpedagogisk kompetens i det pedagogiska arbetet, att kartlägga 

hinder och möjligheter i skolmiljön, att ge handledning och konsultation till personal och att stödja 

utveckling i lärandemiljöer (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016), även detta är arbetsuppgifter 

som vårt resultat visar tydliga exempel på. Vi urskiljer ett flertal insatser som är riktade mot både 

arbetslag, ämnesgrupper och enskilda lärare. Specialpedagogen är inte enbart med och konsulterar 

kring enskilda elever i klassrummet utan är även med i både planering, genomförande och utvär-

dering av lektioner.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är elevhälsans främsta uppdrag att ”arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande” (2 kap 25§). Det är dock omöjligt att ur det här resultatet dra några slutsatser 

kring vilka arbetsuppgifter som specialpedagogerna arbetar främst med. Vi kan inte säga något om 

omfattningen utav respektive område i tabellen. Vi kan inte avgöra om mest tid läggs på reaktiva, 

åtgärdande insatser, eller på proaktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser.  Vi kan dock se 

en stor bredd av insatser som kräver mycket kunskaper kring både förebyggande, hälsofrämjande 

och åtgärdande arbete. Många utav de arbetsuppgifter som ges exempel på krävs, enligt oss, en 

god specialpedagogisk kompetens för att kunna genomföra. Handledning, konsultation, rådgiv-

ning, skolutveckling är bara några utav de områden som ingår i specialpedagogutbildningen, och 

som specialpedagogerna i den här studien tydligt gör anspråk på. I examensordningen för special-

pedagoger, går att utläsa att specialpedagoger förväntas att ha en förståelse kring skolsvårigheter 

som kan analyseras på både individ-, grupp-, och organisationsnivå. Med tanke på det omfång av 

arbetsuppgifter som identifieras av skolpersonal, ställer vi oss försiktigt frågande till att Skollagen 

inte uttrycker ett tydligare krav på tillgång till specialpedagog med erhållen specialpedagogexa-

men. Med en snart avslutad specialpedagogutbildning ser vi det svårt att arbeta med intentionerna 

för uppdraget utan att först erhålla den kompetens och det förändrade förhållningssättet som ut-

bildningen har givit oss. 
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Vårt resultatet ger en positiv bild till skillnad från den ganska dystra bild som exempelvis ges av 

Audrey Malmgren Hansen (2002) och Lansheim (2010), där resultat pekar på att specialpedago-

gernas kunskaper får svårt att komma verksamheten till gagn och att rollen inte nyttjas optimalt på 

grund av att traditionella synsätt lever kvar och att speciallärare och specialpedagogers arbetsupp-

gifter tenderar att blandas ihop. 

I forskningen var det svårt att hitta exempel på vad specialpedagoger arbetar med, rent konkret. 

Forskning pekar på att specialpedagogens yrkesroll är otydlig (von Ahlefeld  Nisser, 2014, Gö-

ransson et al., 2015). Läraruppdraget regleras tydligare i både Skollag och läroplaner och därför 

kan specialpedagogens yrkesroll se väldigt olika ut. Det vi kan jämföra vårt resultat med är fram-

förallt Göransson et al. (2015) modell som jämför generella likheter och skillnader i speciallärare 

och specialpedagogers arbetsområden. Den går dock inte in på djupet och konkretiserar specialpe-

dagogens görande. Vi kan dock se likheter i resultatet på så sätt att allt det som Göransson et al. 

(2015) nämner att specialpedagoger gör; konsultation, rådgivning lärarlag, samverkar med skol-

ledning, samverkar externt, samverkar med vårdnadshavare, samverkar med elevhälsa, utredning, 

åtgärdsprogram, dokumentation, är sådant som kommer fram även i vårt resultat. En skillnad, som 

vi tolkar det, är att specialpedagogerna i vår studie inte arbetar med individuell undervisning, annat 

än då de stöttar elever med generella strategier och studieteknik. En överraskande skillnad i vårt 

resultat i jämförelse med Göransson et al (2015) är att Göransson inte alls nämner någon form av 

samverkan med enskilda lärare. Vi ser många exempel på arbetsuppgifter som har med samarbete 

med enskilda lärare att göra, exempelvis planering av uppgifter, konkretisera sortera och prioritera 

centralt innehåll, utvärdera arbetssätt etc. På så sätt visar vår studie att specialpedagoger riktar in 

sig både på lärare i grupp men även på lärare som individer i både det förebyggande och hälso-

främjande samt åtgärdande arbetet. 

En intressant skillnad i jämförelse med de tre specialpedagogiska roller som beskrivs av Göransson 

et al. (2015) och von Ahlefeld Nisser, är att de inte speglas i vårt resutlat. Vår studie visar snarare 

på en kombination av den undervisande mångsysslaren och den rådgivande och samverkande yr-

kesrollen. Det lyfts i vårt resultat upp exempel på arbetsuppgifter på alla nivåer, och det är, som 

tidigare nämnt, inte till synes en övervägande del av arbetsuppgifter på individnivå. Det ges inga 

exempel på undervisning i mindre grupper eller helklass, annat än att gå in och vikariera någon 
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gång. Undervisningen som sker handlar individuellt och i grupp om att arbeta med strategier sna-

rare än specifika kunskapsmål. Det här styrks av, von Ahlefeld Nisser (2014), som menar att spe-

cialpedagoger anställda inom grundskolan menar att deras huvuduppdrag är att arbeta förebyg-

gande och främjande genom att utveckla lärmiljöer. 

Avslutningsvis kan understrykas att vårt resultat inte visar upp vad en enskild specialpedagog ar-

betar med. Det är snarare exempel på det spektrum av arbetsuppgifter som lärare, rektorer och 

specialpedagoger nämner i sina erfarenheter av specialpedagogens praktiserande. Det finns många 

faktorer som påverkar vad specialpedagogen på den lokala skolan kommer att arbeta med. Sett 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är specialpedagogen endast en del i helheten, yrkesrollen är 

beroende av och påverkas av så många olika delar i skolan som system. Samtidigt kan alla insatser 

som specialpedagogen gör få effekter för hela skolan om de grundar sig på ett salutogent perspektiv 

och de reaktiva åtgärderna inte överskuggar de förebyggande och hälsofrämjande insatserna. Vi 

kommer i nästa resultatdel diskutera fler faktorer som påverkar specialpedagogens yrkesroll och 

arbetsområden.   

 

7.1.2. Framgångsfaktorer och hinder  

Här kommer vi att diskutera vår andra frågeställning, som behandlades i resultatets andra del: 

Vilka framgångsfaktorer och hinder kan identifieras i lärares, specialpedagogers och rektorers er-

farenheter i relation till den specialpedagogiska yrkesrollen?  Vi har valt att inte diskutera resultatet 

med de olika kategorierna som underrubriker, så som i resultatdelen, då vi känner att det system-

teoretiska förhållningssättet tydligare kan komma fram om kategorierna inte lika strängt delas upp.  

En grundfaktor är att tillgänglighet i form av tid finns, både att specialpedagogens tjänstegrad är 

hög nog för att arbetsområden ska hinnas med, men även tid i form av mötesplatser och samverkan 

med lärare, vilket påverkas av skolans förmåga att organisera och planera. Forskning visar exem-

pelvis att specialpedagoger uttrycker att det inte finns nog mycket tid för handledning av lärare, 

att det är något som måste prioriteras mer (von Ahlefeld Nisser, 2014). Att vara lättillgänglig för 

till exempel handledning är något som våra resultat visar är en framgångsfaktor, att det finns tider 

då man kan komma oanmält till specialpedagogen för att ”bolla idéer” på ett mer informellt sätt, 
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utan att behöva boka möte. Detta kan jämföras med Sundqvist (2012) där lärare påpekar att hand-

ledning ofta sker på bland annat raster. De hänvisar både till sitt eget schema med undervisning 

och till arbetsbördan som hindrande i att ha ”riktiga” handledningsmöten. Våra resultat visar att 

skolpersonalens scheman måste synkas då till exempel fasta tider för handledning inte får planeras 

samtidigt som lärare har lektioner för att möjliggöra att specialpedagogens kompetens görs till-

gänglig för alla i verksamheten.  

Handledning och rådgivning uttrycks som en viktig kompetens och här framkommer att den kom-

munikativa förmågan har stor betydelse för andra kompetensers framgång. Igen uttrycks vikten av 

att inte bara ha en massa råd att ge, utan hur man ger råden är en lika viktig kompetens för att 

framgång ska nås. Även i forskningen finns resultat som visar att det är en utmaning att ge råd, 

och det krävs en finkänslighet (Sundqvist, 2012, Sundqvist & Strom, 2015). Våra resultat var tyd-

liga med att lärarna vill ha råd (jmf. Sundqvist, 2012), men att specialpedagogen inte får vara för 

styrande och att det känns som att den bestämmer vad man ska göra. Precis som i Sundqvist (2012) 

så visas i vår studie också att råden kan vara bra i vissa situationer, men svåra att genomföra i 

helklassen eller just den gruppen. Specialpedagogen, när den ger råd, måste beakta lärarens hel-

hetssituation, vilket var något som framkom i vår studie då det framkom att råden inte sällan var 

svåra för läraren att utföra i praktiken.  

Om specialpedagogen ska kunna beakta lärarens helhetssituation behövs samarbete i handled-

ningen, endast rådgivning riskerar att inte räcka till. Både vår studie och tidigare forskning poäng-

terar att båda professioners kompetens bör nyttjas i handledning (Sundqvist, 2012). Det tolkar vi 

som att specialpedagogen kan komma med råd men att dessa råd bör diskuteras mellan läraren och 

specialpedagogen, där läraren bidrar med sin kunskap om hela klassen och klassrumssituationen 

och specialpedagogen med sina kunskaper om exempelvis inlärningssvårigheter och specifika ele-

vers stödbehov. Här kan man igen se hur interaktion och kommunikation blir viktigt, att special-

pedagogen är lyhörd och verkligen lyssnar och beaktar lärarens utgångspunkt. Detta resonemang 

stöds av tidigare forskning som visar att en ideal situation är när de två yrkeskategorierna är jäm-

bördiga i handledningen, ingen har mer makt än den andra, professionernas olika kompetenser får 

komplettera varandra (Sundqvist, 2012). Det blir ett hinder i specialpedagogens uppdrag att arbeta 

främjande, förebyggande och åtgärdande om läraren inte implementerar råden eller olika insatser 

på grund av olika anledningar i lärarens helhetssituation.  
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En viktig kompetens från vårt resultat är alltså förmågan att kunna inta ett helhetsperspektiv och 

att se situationer ur olika perspektiv. Detta styrks av Hylanders (2001) studie där förmågan att inta 

en helhetssyn, med elevperspektivet som utgångspunkt, framhålls som en viktig kompetens. von 

Ahlfeld Nisser (2014) beskriver att specialpedagoger arbetar som spindeln i nätet kring elever, och 

då blir förmågan att se ur olika perspektiv och analysera ur olika perspektiv, som vårt resultat 

framhåller som framgångsfaktor, viktig. Vårt tillägg till tidigare forskning blir, som beskrivits 

ovan, att lärarens situation och förutsättningar tydligare måste vägas in i helhetsperspektivet för 

att nå framgång i arbetet med eleven.  

Våra resultat kring specialpedagogens olika arbetsområden visar att en bred kompetens behövs. I 

forskningen framhålls att expertis inom specialpedagogik är av stor vikt för att specialpedagogen 

ska få förtroende och mandatet att leda arbetet (Struyves et al., 2018). Även våra resultat visar på 

att specialpedagogisk kompetens kan fungera som framgångsfaktor då kunskap inom diagnoser, 

behov, ledning och stimulans och extra anpassningar poängteras vara betydelsefulla i verksam-

heten. Uppfattas inte specialpedagogen ha kompetens inom specialpedagogiska frågor så riskerar 

rollen som handledare att bli ifrågasatt (Sundqvist, 2012). Vår tolkning blir att specialpedagogens 

kompetens blir en förutsättning för att yrkesrollen ska kunna fungera framgångsrikt, det måste vara 

tydligt att yrkesrollen har en specifik kompetens som verksamheten behöver, som är annorlunda 

än lärarnas, för annars blir det svårt att hävda sin plats i verksamheten och ges mandat.  

Att specialpedagogen tilldelas mandat av både rektor och övrig skolpersonal framkommer i våra 

resultat som viktigt för att rollen ska kunna fungera väl. Två delar som tidigare forskning visar är 

viktiga, och som framkommer i vår studie, kring skapandet av mandat är skolpersonalens inställ-

ningar till elever i svårigheter och förtroendet för specialpedagogen (Lindqvist et al., 2011, 

Strogilos et al., 2012, Struvye et al., 2018). Dessa delar påverkar till stor del hur väl övrig skolper-

sonal accepterar det specialpedagogen kan bidra med; det specialpedagogiska perspektivet. 

Om lärare har en kategorisk inställning till elever i svårigheter (att problemet ligger inom eleven) 

och anser dem vara endast specialpedagogens uppgift att bemöta så påverkas det mandat som spe-

cialpedagogen behöver för att till exempel kunna handleda och utveckla lärmiljöer (Lindqvist et 

al., 2011, Strogilos et al., 2012, Struvye et al., 2018). Struvye et al. (2018) poängterar att lärare 

som ser sig som första ledets elevhälsa accepterar specialpedagogen och att denne skulle leda deras 
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lärande för att bättre kunna möta alla elever. Vårt resultat uppger det som en framgångsfaktor när 

lärare själva har förmågan att se om en elev är i svårigheter och själva tar initiativet att kontakta 

specialpedagogen för stöd kring vad de kan göra, den förmågan och inställningen hos läraren gör 

att de per automatik ger specialpedagogen mandat. På liknande sätt visar våra resultat att ett hinder 

i skapandet av mandat är när lärare inte själv varken vill eller förstår att den måste göra en utveckl-

ing i sin profession. Vår tolkning är att det blir viktigt att i sådana fall arbeta med lärares förhåll-

ningssätt till elever i svårigheter; ett arbetsområde som vi identifierat som främjande på lärarnivå.  

Ytterligare en faktor av vikt i skapandet av mandat är förtroende. Tidigare forskning visar att det 

är viktigt att rektor har förtroende för specialpedagogen och delegerar ledarskap (Struyves et al., 

2018). Även våra resultat visar att rektorns förtroende är viktigt samt att detta kommer ut i verk-

samheten på något sätt. ”Authorization” (rektors förtroende och förmåga att delegera ledarskap) 

behöver alltså finnas, men lika viktigt är begreppet ”endorsement” (Struyves et al., 2018). Våra 

resultat visar på några delar som skapar ”endorsement”, förutom ”authorization” i sig, så fram-

kommer faktorer som att lärare vill känna sig delaktiga genom att exempelvis informeras kring 

utredningar och elevers behov inför olika insatser och i utvecklingsarbetet (bottom-up) samt ökar 

förmågan att kunna kommunicera på ett framgångsrikt sätt godkännandet av mandat.  

 

7.2 Metoddiskussion 

I vårt metodkapitel har vi beskrivit och motiverat våra val som rör tillvägagångssätt, analys- och 

tolkningsförfarande.  Vi kommer här, i relation till vår egen studie, att diskutera för- och nackde-

lar med valda angreppssätt.   

I vår studie ville vi komma åt erfarenheter och då lämpar sig kvalitativa intervjuer väl. När man 

intervjuar finns en risk att respondenten tänjer på sanningen eller till och med ljuger. Man kan 

aldrig säkert bevisa eller motbevisa utsagor i intervjuer kring erfarenheter och uppfattningar, 

men vi har tagit några saker i beaktning för att så långt vi kan säkerställa rimligheten i resultaten. 

Exempelvis så har de teman och kategorier som tagits fram baserats på erfarenheter eller uppfatt-

ningar hos mer än en respondent, det vill säga att mer än en respondent har nämnt något som till 

exempel kan tolkas som en framgångsfaktor i relation till kompetens. Man kan också kontrollera 
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rimligheten i utsagorna genom att ställa det mot vilken typ av kunskap respondenten förväntas ha 

om ämnet. De respondenter som deltagit i vår studie arbetar alla inom skolan, har pedagogisk el-

ler specialpedagogisk utbildning och har erfarenhet av specialpedagogens yrkesroll på ett eller 

annat sätt vilket då bidrar till att säkerställa rimligheten i det som sägs. Detta är också en av an-

ledningarna till att vi valde att intervjua olika yrkeskategorier inom skolan, för att göra den bild 

av specialpedagogens yrkesroll som vi förmedlar mer rimlig kände vi att det inte är tillräckligt att 

endast utgå från specialpedagogens erfarenheter, utan lärares erfarenheter av yrkesrollen är vik-

tiga i processen att förstå yrkesrollen som helhet. Något som kunde ha bidragit ytterligare med 

att säkerställa respondenternas utsagor är någon form av triangulering (Denscombe, 2017). En 

kompletterande enkät som tar utgångspunkt i våra resultat skulle kunna bidra med en kvantitativ 

aspekt, det vill säga, hur vanligt förekommande är det vi ser i våra resultat. Observationer av spe-

cialpedagogen under längre tid skulle också kunna fungera som ett bra komplement för att få syn 

på erfarenheter och händelser på ett mer direkt sätt, och på så vis bidra till att kunna både be-

döma rimligheten och förstå empirin från intervjuerna bättre.  

Den största fördelen med intervju som insamlingsmetod har i vår studie varit just möjligheten att 

få data som är mer djupgående och detaljerad samt att man kan följa upp sådant som framkommer. 

Som forskare kan man aldrig veta i för väg vilka erfarenheter eller uppfattningar som kan delas i 

intervjun och därför blir möjligheten till följdfrågor viktig. Då vi varit två som utfört intervjuerna 

har vi dock varit noga med att intervjuerna ska vara semi-strukturerad, då de kanske annars skulle 

bli för olika. Den semi-strukturerade intervjun gör att empirin blir mer sammanhållen och lika 

varandra varpå jämförelser och kategoriseringar underlättas, än om intervjun varit mer fri och öp-

pen. Det blev också tydligt under analys och sammanställning av resultat hur viktigt det är att vara 

tydlig med intervjuns syfte samt att ställa bra följdfrågor. Där önskar vi att vi i en av intervjuerna 

med rektorerna varit mer tydliga i genomförandet av intervjun (läs mer nedan i diskussionen om 

snedvridning). En rektor svarade via mail, vilket helt tog bort möjligheten till följdfrågor. Vid 

studier där man vill åt erfarenheter på ett djupare plan så rekommenderar vi inte svar via mail, 

eftersom det kan bli kortfattat samt att man inte kan fördjupa sig genom följdfrågor. Anledningen 

till att vi erbjöd svar via mail var en tanke att sannolikheten att rektorerna skulle vilja delta i studien 

skulle bli större, om de till exempel hade svårt att hitta mötestider för detta. Rektorerna var de som 

vi skickade ut informationsmailet till och ville inte de delta så vidarebefordrade de följaktligen inte 
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till personalen, så de var vår ingångsport till att få komma till en skola och intervjua de olika 

professionerna.  

Vi valde att intervjua fler lärare än specialpedagoger och rektorer. En möjlig nackdel med urvalet 

är att det kan bli en snedvridning, att lärares erfarenheter väger över. Dock gjorde vi det valet då 

lärare är den största yrkesgruppen inom skolan och då mer sannolikt sitter inne med ett större 

spektrum av erfarenheter. I sammanställningen av resultatet för framgångsfaktorer och hinder så 

följde en oplanerad snedvridning då rektorernas intervjuer blev underrepresenterade vid analys av 

data och sammanställning av resultatet. Då vi bedömde att tillförlitligheten i resultatet kunde på-

verkas så valde vi att inte ta med dem. Motiveringen till det är att en rektor valde att svara via mail 

och svaren som lämnades var kortfattade och därmed så kände vi att det var svårt att få en tillför-

litlig tolkning utifrån framgångsfaktorer och hinder. Den andra rektorn vars svar inte finns repre-

senterade i denna del av resultatet blev intervjuad, men vi upplevde intervjun som svårtolkad då 

hen blandade erfarenheter och visioner. Visioner ger en syn på hur man vill att det ska vara, medan 

vi vill ta reda på hur det är. De delar som talade om framgångsfaktorer blev i många fall svåra att 

sortera i faktiska erfarenheter eller visioner. Då syftet i studien inte är att jämföra professioners 

erfarenheter, utan att komma åt ett spektrum av erfarenheter, så ansåg vi att underrepresentationen 

av rektorers svar inte påverkade det slutliga resultatet.  

Ett potentiellt urvalsfel som vi inte kunde styra var att det i intervjuerna framkom att två av lärarna 

var ”inkluderingsansvariga” på skolan och därmed hade mer samarbete med specialpedagogen än 

lärare kanske vanligtvis har. Det kan medföra att erfarenheterna ser väldigt annorlunda ut än de 

flesta andra lärares. Vi såg inte detta som ett problem då ett explorativt urval ofta kan medföra mer 

intressanta, extrema och ovanliga exempel som belyser studieobjektet vilket bidrar till att skapa 

än mer bredd i förståelsen av det studerade (Denscombe, 2018).  

Vår egen förförståelse kan påverka analys och tolkning. Vår ambition har varit att försöka gå in i 

studien med det vi skrivit fram i bakgrund och tidigare forskning, vilka utgör en historik och sam-

tida kontext, men att lämna våra personliga erfarenheter utanför. Det är alltså bakgrund och tidi-

gare forskning som vi låtit bilda vår förförståelse i denna studie. I analysen av framgångsfaktorer 

och hinder har vi varit noga med att presentera bevis för resultaten i form av citat. Detta för att 

påvisa att tolkningen sker utifrån studiens empiri och inte är påverkad av våra egna personliga 
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förförståelse och erfarenheter då det då finns risk för en subjektiv bedömning som påverkar studi-

ens reliabilitet negativt.  

Att vi varit två som analyserat och tolkat materialet har bidragit till att våra tolkningar ständigt 

ifrågasatts. Vi har diskuterat rimligheten, och varit ödmjuka inför det faktum att man ibland gjort 

otydliga tolkningar, som efter diskussion kunnat tydliggöras eller skippas helt om rimligheten varit 

vag. Att vara två som är insatta i materialet och studien har varit värdefullt. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vi har funderat kring konsekvenser av resultatet samt rekommendationer för den undersökta prak-

tiken. I detta stycke vill vi säga några ord om det. Bakgrund och tidigare forskning belyser att det 

finns olika uppfattningar kring rollen och att det finns få konkreta direktiv vad en specialpedagog 

ska göra och hur. En rekommendation till rektorer är att tillsammans med anställda specialpeda-

goger reflektera över rollens syfte och klargöra för hela skolpersonalen vilka arbetsuppgifter som 

förväntas ingå i uppdraget och var främsta fokus förväntas ligga. En förhoppning med vår studie 

är att den kan användas för att skapa förståelse för specialpedagogens yrkesroll, för intentioner 

som finns med uppdraget och hur det kan se ut i praktiken. Vi hoppas även att det kan skapa en 

förståelse för möjliga hinder och möjligheter i samspelet mellan lärare och specialpedagoger och 

på så sätt bredda förståelsen för uppdraget samt bidra till att se utvecklingsmöjligheter i olika 

verksamheter. 

För specialpedagoger kan föreliggande studie ha betydelse när det gäller att reflektera över vilka 

insatser man arbetar med och var man lägger fokus. Studiens resultat skulle kunna fungera som 

samtalsunderlag för elevhälsan och även vara till hjälp när det gäller att prioritera insatser. Det kan 

skapa diskussioner och en medvetenhet kring arbetsuppgifter av proaktiv och reaktiv karaktär.  

För rektorer synliggörs relevansen av att anställa utbildade specialpedagoger, med kunskaper om 

förebyggande, främjande och åtgärdande processer på flera nivåer; individ-, klass-, lärar-, lärarlag- 

och skolnivå. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det även viktigt för rektorer att se över den speci-

alpedagogiska verksamheten och skapa mötesarenor för lärare och specialpedagoger. Rektor kan 

även behöva tydliggöra uppdraget för att förväntningar på insatser ska stämma överens lärare och 
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specialpedagoger emellan. Dessutom ser vi vikten att rektor och specialpedagog tillsammans pla-

nerar och skapar utrymme för att olika arbetsområden ska få utrymme i tjänsten så att specialpe-

dagogens kompetens kan utnyttjas rätt och verka på alla nivåer i både främjande, förebyggande 

och åtgärdande syfte. 

 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

Få studier behandlar specialpedagogisk verksamhet på gymnasiet, och vi kunde inte hitta någon 

ny forskning specifikt med fokus på just specialpedagogens konkreta arbete och vad det innebär. 

Vi skulle därför gärna se fler och mer omfattande fördjupningar kring specialpedagogens roll på 

gymnasiet. Hinder och möjligheter i det. Denna studie är av kvalitativ karaktär. Resultatet visar 

arbetsuppgifter som skulle kunna känneteckna praktiserandet av specialpedagogens yrkesroll men 

det säger inget om omfattning eller att en enskild specialpedagog skulle arbeta med alla presente-

rade uppgifter. Det skulle vara intressant att göra en större undersökning av kvantitativ art där man 

undersöker rent statistiskt hur arbetsuppgifterna fördelar sig i åtgärdande, främjande och förebyg-

gande syfte och på vilken nivå. Det skulle även vara intressant att göra fler djupintervjuer med 

rektorer kring deras förväntningar om specialpedagogens roll och hur den organiseras och speglas 

i praktiken. Om det finns någon skillnad i arbetsuppgifter vad gäller utbildade och icke utbildade 

specialpedagoger. Vidare skulle det vara intressant att höra både elever och föräldrars perspektiv 

på den specialpedagogiska rollen. Hur upplever de att de gynnas av denne? Vilka erfarenheter har 

de och vad skulle de önska att specialpedagogen arbetade med på gymnasiet? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Informationsbrev samt förfrågan om medverkan i en intervjustudie till dig som är lärare, special-
pedagog eller rektor på gymnasiet. 

  

Specialpedagogens yrkesroll kan se väldigt olika ut på olika skolor, i jämförelse med exempelvis 
läraruppdraget som tydligare regleras i både skollag och läroplaner för de olika stadierna. Olika 
erfarenheter och förväntningar av specialpedagogens yrkesroll formar uppdraget. Vi vill därför 
genomföra en intervjustudie med förhoppning att resultatet i studien kan skapa kunskap kring vilka 
erfarenheter och förväntningar lärare och specialpedagoger har på specialpedagogens yrkesroll i 
den dagliga verksamheten och se hur dessa stämmer överens.  

  

Vi har kontaktat flera gymnasieskolor med olika karaktär. Såväl friskolor som kommunala skolor, 
större och mindre skolor. Vår ambition är att ha respondenter från tre deltagande skolor. Vi ser 
helst att du som legitimerad lärare har minst ett års erfarenhet av ditt yrke samt att du som speci-
alpedagog har en specialpedagogexamen. De lärare som medverkar bör även ha någon typ av er-
farenheter av samverkan med specialpedagogen i sin verksamhet. 

  

Din medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer att genomfö-
ras på din arbetsplats och beräknas ta ca 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp 
av mobiltelefonens röstmemo. Materialet kommer att behandlas enligt bestämmelser i sekretess-
lagen, det kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att ta del av 
det. Du som medverkar och din skola kommer att vara anonyma. Du eller din skola kommer inte 
kunna identifieras i examensarbetet. Efter avslutad studie kommer inspelningarna att raderas. 

  

Vi heter Sofia Tillqvist och Anna Dahlberg och går på Örebro universitet och läser till specialpe-
dagoger. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete på avancerad nivå, vilket är anledning till 
att denna intervjustudie kommer att göras. Resultatet kommer att presenteras i en skriftlig rapport 
vid Örebro universitet. 

  



   
 

 
 

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per mail för att bestämma en tid 
och plats för intervjun. Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till någon av oss. Vänliga 
hälsningar, Anna och Sofia 

  

  

Studerande:                                                                  Handledare: 

  

Sofia Tillqvist                                                             Arne Engström, biträdande professor            

sofia.tillqvist@tbschool.se                                          arne.engstrom@uru.se 

0704-494847                                                                070-4821753 

 

Anna Dahlberg 

anna_dahlberg_@hotmail.com  

070-9925017  

  
  

mailto:sofia.tillqvist@tbschool.se
mailto:arne.engstrom@uru.se
mailto:anna_dahlberg_@hotmail.com


   
 

 
 

Bilaga 2 - Samtyckesbrev 

  

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie om specialpedagogers yrkesroll. 

  

Jag har fått information om studiens syfte samt om hur informationen samlas in och bearbetas. Jag 
har fått information hur materialet kommer att skötas. Jag har även fått information om att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan.   

  

  

Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien som beskrivs i informationsbrevet.  

  

  

Namnunderskrift: 

  

______________________________ 

  

  

Namnförtydligande: 

  

______________________________ 

  

  

Ort/Datum: 

  

______________________________ 



   
 

 
 

  

  
  



   
 

 
 

Bilaga 3 – Intervjuguider 

3a Intervjuguide gymnasielärare 

Vad har gymnasielärare för erfarenheter av och förväntningar på specialpedagogens yrkesroll? 

 

Uppvärmning 

- Vad har du för pedagogisk utbildning? Ungefär när tog du din examen? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? På gymnasiet? På denna skola? 

- Har du någon utbildning i specialpedagogik? Om ja, väldigt kort om vilken och vilket omfång.  

 

Erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll 

Poängtera att det är deras egna erfarenheter som är i fokus. Vad lärarna har för erfarenheter 
av den specialpedagogiska yrkesrollen (Ibland efterfrågas dock också deras uppfattningar, re-
sonemang kring olika saker,orsaker och dyl. För att bättre kunna förstå deras erfarenheter). 

 

Samverkan/samarbete med specialpedagogen: 

 

- I vilka sammanhang träffar du specialpedagogen? 

- Vilka erfarenheter har du av samarbete med specialpedagogen? Ge exempel.  

- Vilka erfarenheter upplever du fungerar, och vad tror du det kan bero på?  

- När fungerar det inte, och vad tror du det kan bero på? 

Individnivå: 

- Var och när arbetar specialpedagogen med elever individuellt? (t.ex. i klassrummet, i 
grupprum, under lektioner, på extra tider utanför ordinarie schema etc.). 

- Vad tror du är anledningen till att specialpedagogen arbetar individuellt med elever? 



   
 

 
 

- På vilket sätt bidrar det arbetet till elevens möjlighet att nå målen? 

Gruppnivå: 

- Vilka erfarenheter har du av specialpedagogens arbete med klasser, elever i grupper?  

- Vad tror du är anledningen till att specialpedagogen stöttar i klassen? 

- Vilka är dina erfarenheter av hur specialpedagogen bidrar till lösningar som sker i hela 
klassen eller i lärmiljön? (Vad fungerar/möjligheter/fungerar inte/hinder?)  

Organisationsnivå: 

- Vad har du för erfarenheter av specialpedagogens arbete när det INTE kommer till att ar-
beta direkt med elever eller klasser/grupper? 

- Hur stödjer/utvecklar specialpedagogen dig i ditt arbete och din undervisning? Hur an-
vänder du specialpedagogen som stöttning i ditt arbete? 

- Vilka erfarenheter upplever du fungerar, och vad tror du det kan bero på?  

- När fungerar det inte, och vad tror du det kan bero på? 

 

Förväntningar 

Syftar till att finna svar på vilka förväntningar lärarna har på specialpedagogen.  

 

- Vad förväntar du dig att specialpedagogen ska göra? 

- Vad förväntar du dig att en specialpedagog ska kunna? (kompetens?) 

- När förväntar du dig en insats av specialpedagogen?  

- Vilken typ av insatser förväntar du dig?  

- Vilken typ av insatser tror/anser du ger bäst resultat på kort sikt/på lång sikt? Har 
du några erfarenheter som styrker ditt resonemang här? 

- Vad förväntar du dig att specialpedagogen ska bidra med i EHT? 

 



   
 

 
 

 

Avslutningsvis 

 

Känner du att dina erfarenheter av den specialpedagogiska yrkesrollen stämmer överens med de 
förväntningar du har?  (Om nej, hur kommer det sig? Ge exempel/förklaring) 

 

Har du några sista tankar kring specialpedagogens yrkesroll som du vill dela med dig av?  

 

 

 

  



   
 

 
 

3b Intervjuguide specialpedagog 

Vad har specialpedagoger för erfarenheter av och förväntningar på sin egen yrkesroll? 

 

Uppvärmning 

Syftar dels till att få igång samtalet men även till att få lite kort bakgrund om respondenten. 

 

- Vad har du för pedagogisk utbildning? Ungefär när tog du din examen? 

- Hur länge har du arbetat som specialpedagog? På gymnasiet? På denna skola? 

 

Erfarenheter av sin egen yrkesroll 

Syftar till att finna svar kring vad de har haft för erfarenheter. Vad, när, hur, varför arbetar de 
tillsammans med specialpedagogen? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? När fungerar det, 
när fungerar det inte? Hinder, framgångsfaktorer? 

- Poängtera att det är deras egna erfarenheter som är i fokus. Vad specialpedagogerna 
har för erfarenheter av sin egen yrkesrollen. (Ibland efterfrågas dock också deras upp-
fattningar, resonemang kring olika saker, så som orsaker och dyl. För att bättre kunna 
förstå deras erfarenheter). 

 

Samverkan/samarbete med lärarna: 

  

- I vilka sammanhang träffar du lärarna? 

- Vilka erfarenheter har du av samarbete med lärarna? 

- Vilka erfarenheter upplever du fungerar (och vad tror du det kan bero på)? 

- När fungerar det inte (och vad tror du det kan bero på)? 

Individnivå: 



   
 

 
 

- Vilka erfarenheter har du som specialpedagog kring arbete på individnivå?  

- Var och när arbetar du som specialpedagog med elever individuellt? (t.ex. I klassrummet, 
i grupprum, under lektioner, på extra tider utanför ordinarie schema etc.). 

- Vad är anledningen till att du arbetar individuellt med elever? 

- På vilket sätt bidrar det arbetet till elevens möjlighet att nå målen? 

Gruppnivå: 

- Vilka erfarenheter har du av arbete på gruppnivå?  

- Vilka erfarenheter har du av att arbeta med klasser, elever i mindre grupper etc?  

- Vad är anledningen till att du stöttar i klassen eller i mindre grupper? 

- Vilka är dina erfarenheter av att bidrar till lösningar som sker i hela klassen eller i lärmil-
jön?  

Organisationsnivå: 

- Vilka erfarenheter har du av arbete på organisationsnivå?  

- Vad har du för erfarenheter av ditt arbete när det INTE kommer till att arbeta direkt med 
elever eller klasser/grupper? 

- Vilka erfarenheter har du av att stötta/utveckla lärarna och deras undervisning? 

- Vilka erfarenheter upplever du fungerar, och vad tror du det kan bero på?  

- När fungerar det inte, och vad tror du det kan bero på?  

- Vilka erfarenheter har du av att samarbeta med rektor?  

- Vilka erfarenheter har du av att samarbeta med övriga professioner i EHT? 

- Vad bidrar du med i EHT? 

Förväntningar 

Syftar till att finna svar på vad specialpedagogerna har för förväntningar på sin egen yrkesroll.  

 

- Vad förväntar du dig att du som specialpedagog ska/borde få göra? Varför?  



   
 

 
 

- Vilken kompetens/kunskap anser du att du själv bör ha?  

- När förväntar du dig att lärare kontaktar dig och av vilken anledning? 

- När förväntar du dig att få göra insatser? 

- Vilken typ av insatser förväntar du dig få bidra med?  

- Vilken typ av insatser tror/anser du ger bäst resultat på kort sikt/på lång sikt? Har 
du några erfarenheter som styrker ditt resonemang här? 

- Vad förväntar du dig att få bidra med i EHT? 

 

Avslutningsvis 

 

Känner du att dina erfarenheter av din egen yrkesrollen stämmer överens med de förväntningar 
du har på hur du vill jobba och vad du vill göra?  (Om nej, hur kommer det sig? Ge exempel/för-
klaring) 

 

Har du några sista tankar kring din egen yrkesroll som du vill dela med dig av?  

 

 

  



   
 

 
 

3c Intervjuguide rektorer 

Frågor kring specialpedagogens yrkesroll. 

 

Frågor som besvaras kort via mail. 

 

- Ge exempel på specialpedagogens arbetsuppgifter? 

- Vad arbetar specialpedagogen mest med?  

- Anser du att specialpedagogens yrkesroll används på det sätt som du önskar? Varför? 
Varför inte? 

- Vad tror du är den viktigaste anledningen att ha en specialpedagog anställd, vad kan hen 
framförallt bidra med?  

- Beskriv i korthet hur elevhälsan är organiserad på er skola?  

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2 Bakgrund
	2.1 Specialpedagogens yrkesroll i relation till statens intentioner
	2.1.1 Etablering av specialpedagog
	2.1.2 Skollagen
	2.1.3 Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning

	2.2 Specialpedagogens yrkesroll i elevhälsan

	3 Tidigare forskning
	3.1 Sökning
	3.2 Specialpedagogens arbetsområde
	3.2.1 Beskrivningar av specialpedagogens arbetsområde

	3.3 Faktorer som påverkar specialpedagogens uppdrag och roll
	3.3.1 Tillgänglighet
	3.3.2 Kompetens
	3.3.3 Inställning till elever i svårigheter
	3.3.4 Skolpersonals förtroende för specialpedagogen

	3.4 Sammanfattning av tidigare forskning

	4 Teoretiska utgångspunkter
	4.1 Salutogent och patogent perspektiv
	4.2. Systemteori

	5 Metod
	5.1 Val av metod
	5.2 Urval
	5.3 Datainsamling
	5.4 Dataanalys
	5.4.1 Specialpedagogens yrkesområde
	5.4.2 Framgångsfaktorer och hinder

	5.5 Forskningsetik

	6 Resultat
	6.1 Specialpedagogers arbetsområden
	6.1.1 Arbetsområden på skolnivå
	6.1.2 Arbetsområden på lärarnivå
	6.1.3 Arbetsområden på individ- och klassnivå

	6.2 Framgångsfaktorer och hinder
	6.2.1 Tillgänglighet
	6.2.2 Kommunikation
	6.2.3 Kompetens
	6.2.4 Mandat
	6.2.5 Sammanställning av framgångsfaktorer och hinder

	6.3 Specialpedagogens yrkesroll i en systemteoretisk modell
	6.4 Sammanfattning av resultat

	7 Diskussion
	7.1 Resultatdiskussion
	7.1.1. Specialpedagogens arbetsområde
	7.1.2. Framgångsfaktorer och hinder

	7.2 Metoddiskussion
	7.3 Specialpedagogiska implikationer
	7.4. Förslag till fortsatt forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1 - Informationsbrev
	Bilaga 2 - Samtyckesbrev
	Bilaga 3 – Intervjuguider
	3a Intervjuguide gymnasielärare
	3b Intervjuguide specialpedagog
	3c Intervjuguide rektorer



