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Sammanfattning 

Specialpedagoger har ett komplext och brett uppdrag i skolan, och trots att 

specialpedagogutbildningen har funnits sedan 1990 så förefaller det kvarstå en 

osäkerhet på skolor om vilka arbetsuppgifter som ingår i specialpedagogens yrkesroll. 

Rektorers organisering av specialpedagogers arbete tycks vara viktigt för hur uppdraget 

ska förstås av såväl specialpedagoger som av lärare. Tidigare forskning visar att 

specialpedagoger t.ex. sällan arbetar med handledning eller skolutveckling, något som 

särskilt trycks på i examensförordningen. 

 

Syftet med vår studie är att genom fokusgruppsintervjuer belysa hur rektorer anser att 

de organiserar specialpedagogens uppdrag och hur denna organisering påverkar 

specialpedagogens funktion i skolan. Vi har valt att tillämpa ett organisationsteoretiskt 

perspektiv då vi menar att organiseringen av uppdraget är det som till största del 

påverkar arbetsuppgifterna. Särskilt fokus lägger vi på begreppen sensemaking och tool-

dropping, vilka kort kan förklaras som att specialpedagogens funktion är 

meningsskapande för alla i verksamheten och hur verktyget specialpedagog kan och bör 

användas. Studien har relevans för det specialpedagogiska området då rektors kunskap 

om specialpedagogens kompetens har betydelse för vilka arbetsuppgifter 

specialpedagogen tilldelas. Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats då vi tolkar 

rektorernas svar för att förstå hur de resonerar.  Studiens empiriska material är insamlat 

med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Resultatet visar att specialpedagogens uppdrag 

fortfarande är otydligt för såväl rektorer som för lärare, vilket påverkar både 

specialpedagogens mandat och arbetsuppgifter. Det framkommer också att i talet om 

specialpedagogens funktion i skolan är rektorerna överens och samstämmiga i vilka 

huvudsakliga arbetsuppgifter en specialpedagog ska ha, men att inte alla lyckas 

omvandla detta i praktiken. I diskussionen lyfter vi vikten av att rektorer skapar en 

genomarbetad och klart uttalad arbetsbeskrivning som är väl förankrad hos både 

specialpedagog och lärare, som ett led i att stärka och förtydliga specialpedagogens 

uppdrag på skolorna. 

 

Nyckelord: Specialpedagogens yrkesroll, specialpedagogens funktion, skolors 

organisering av specialpedagogen, organisering, sensemaking, tool-dropping   
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1.   Inledning 

Specialpedagoger och speciallärare har komplexa uppdrag i skolan. Båda yrkeskategorierna 

ska vara behjälpliga för såväl pedagoger som elever i behov av särskilt stöd och båda 

professionerna har avancerade utbildningar i bagaget. Det står också klart för studenter inom 

de båda utbildningarna vad som skiljer dem åt. Däremot verkar det inte vara så tydligt för 

alla andra inom skolan. Ofta blandas de båda yrkena ihop och resultatet blir många gånger 

att en person ska vara både och, vilket blir både omöjligt och ett slöseri med kompetens. 

 

Examensförordningen (SFS 2007:638) för speciallärare och specialpedagog skiljer sig inte 

mycket åt, vilket kan medverka till att yrkesrollerna blandas ihop.  Trots att 

specialpedagogutbildningen har funnits sedan 1990 så upplever vi att det fortfarande 

kvarstår en osäkerhet om vilka arbetsuppgifter som ingår i specialpedagogens yrkesroll. I 

Examensförordningen (SFS 2007:638) står det bland annat att specialpedagogen ska 

medverkar till det förebyggande arbetet och att undanröja hinder i olika lärmiljöer.  Det står 

även att specialpedagogen ska ha förmåga att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet 

för att kunna möta behoven hos alla barn och elever, på organisations-, grupp- och 

individnivå. För speciallärarexamen nämns i detta fall endast individnivå. 

  

Redan i 1946 års skolkommission lyftes behovet av att alla elever som behövde särskilt 

skulle få det - inom klassen och klassrummet. Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina 

Klang, Gunnlaugur Magnusson och Claes Nilholm (2015a) beskriver att fröet till en skola 

för alla såddes och på speciallärarutbildningar, som startades 1962, utgick man från ett 

kategoriskt perspektiv (Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 2007), vilket innebar att man 

ansåg att individen var problembäraren och att brister hos eleven själv gav upphov till 

skolsvårigheter. 1990 startades en ny specialpedagogisk utbildning, och inom denna 

upprättades specialpedagog som profession. Sverige antog Salamancadeklarationen 1994 

(Svenska Unescorådet, 2006) som kom till utifrån att man såg ett behov att organisera hjälp 

inom skolans organisation till elever i behov av särskilt stöd, och denna hjälp skulle utgå 

från inkludering. Tidigare användes begrepp som integrering – och också segregering – men 

nu vill man använda inkluderingsbegreppet än bredare. Det innefattade nu elevers 

individuella variationer och att undervisningen också skulle utformas efter dessa olikheter, 

alltså inte bara inkludering i klassrummet.  
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Ett perspektivskifte genomfördes och nu började det relationella perspektivet anammas 

(Nilholm et al.), dvs. man tittade på miljön runt eleven, på socio-ekonomiska olikheter och 

andra faktorer som kunde påverka elevens skolsvårigheter och den specialpedagogiska 

yrkesrollen var inriktad mot att handleda och delta i skolans utveckling av lärmiljöer. Det 

relationella perspektivet har dock stärkts ännu mer i såväl 2001 som 2007 års 

examensordningar (Göransson et al., 2015a). 

  

Trots att utbildningen till specialpedagog har funnits i många år verkar det som att det 

kvarstår en osäkerhet kring vilka arbetsuppgifter specialpedagogen ska utföra och vilken 

funktion hen ska ha i skolan. Diskussioner förekommer i vilken utsträckning rektorer tar 

hänsyn till examensförordningen när man organiserar för det specialpedagogiska uppdraget, 

då det tycks som att specialpedagoger ofta har enskild undervisning med elever i behov av 

stöd, en uppgift som egentligen bör utföras av speciallärare. Tidigare forskning har kommit 

fram till liknande resultat (Malmgren Hansen 2002; Lansheim, 2010) och visar att 

specialpedagoger sällan arbetar med handledning och skolutveckling. Det har även tagit tid 

för skolorna att använda sig av specialpedagogens kompetens på det sätt som var tänkt. 

    

Vi har genomfört tre fokusgruppsintervjuer med rektorer och vårt syfte är att få kunskap om 

hur rektorer anser sig organisera specialpedagogens arbete och hur denna organisering 

påverkar specialpedagogens funktion i skolan Studien har relevans för det 

specialpedagogiska området då det är rektor som leder och fördelar arbetet på skolan och 

hens kunskap om specialpedagogens kompetens har betydelse för vilka arbetsuppgifter 

specialpedagogen tilldelas. Rektor är också ansvarig för elevhälsans verksamhet, där 

specialpedagogen ingår och att denna verksamhet utformas för att elevers behov av särskilt 

stöd ska tillgodoses. Fel organisering av den specialpedagogiska yrkesrollen är därför inte 

endast slöseri med kompetens utan kan även påverka huruvida elever får den hjälp de 

behöver och har rätt till. 

 

Först ges en bakgrund till det specialpedagogiska uppdraget och tidigare forskning. Därefter 

följer en metodredovisning och en genomgång av våra teoretiska utgångspunkter. Sedan 

presenteras resultatet av fokusgruppsintervjuerna och avslutningsvis följer en diskussion.    
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att få kunskap om hur rektorer anser sig organisera 

specialpedagogens arbete och hur denna organisering påverkar specialpedagogens mandat 

och arbetsuppgifter i skolan. Vi vill också få kunskap om specialpedagoger arbetar med 

uppgifter som examensmålen säger att de ska arbeta med. Utifrån vårt syfte har följande 

frågeställningar formulerats; 

 

  

-  Hur organiserar rektorer användandet av den specialpedagogiska yrkesrollen på 

skolorna? 

 

- Vilka arbetsuppgifter utför specialpedagogen som överensstämmer med 

examensmålen? 
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 3.    Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas bakgrunden till att den specialpedagogiska yrkesrollen 

introducerades i skolan. Avsnittet behandlar även hur skolans organisering påverkar 

utformningen av det specialpedagogiska arbetet på skolorna.  

 

Specialpedagogens yrkesroll 

Yrket specialpedagog infördes i det svenska skolsystemet 1990, då det introducerades en ny 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning som omfattade 60p och ersatte den 

speciallärarutbildning som funnits sedan 1962. Denna specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildning hade fyra olika inriktningar, och innebar att specialpedagogen skulle 

arbeta med elever med komplicerad inlärningssituation, döv- och hörselhandikapp, 

synhandikapp eller utvecklingsstörning (Göransson et al., 2015a).  Specialpedagogen skulle 

ha en handledande kompetens inriktad mot lärare och övrig skolpersonal.  Orsaken till denna 

ändring var en förändrad syn på specialpedagogik inom skolan från särskild undervisning till 

ökad inkludering och delaktighet (SOU 1999:63).  Den typ av undervisning som 

specialläraren ansvarade för var omdiskuterad bland annat på grund av att de elever som fick 

specialundervisning riskerar att stämplas som annorlunda. Dessutom var verksamheten 

kostsam och de positiva effekterna av denna undervisning var oklara (Malmgren Hansen, 

2002). Ytterligare en orsak till den förändrade utbildningen var att man ville arbeta för en 

mer inkluderande skola och förändra synen på elever i behov av särskilt stöd genom att 

lägga vikt på samspelet mellan individen och omgivningen (Högskoleverket, 2006). 

                                                                

Specialpedagogprogrammet reviderades år 2001 med en ny examensordning (SFS 2001:23) 

då de fyra specialiseringarna togs bort och istället kom utbildningen att omfatta ett och ett 

halvt års heltidsstudier, mot tidigare ett år (Göransson et al., 2015a). Lärarutbildningens 

slutbetänkande (SOU 1999:63) visade på svårigheter att skapa legitimitet för den 

specialpedagogiska yrkesrollen på skolorna, framförallt när det handlade om handledning 

och att kunna påverka och utveckla lärmiljöer. Svårigheterna berodde delvis på att 

specialpedagogen inte alltid hade sin grundläggande lärarkompetens i den verksamhet hen 

arbetade i. Utifrån detta föreslogs att viss specialpedagogik skulle ingå i lärarutbildningen 

för att på så sätt bredda den samlade specialpedagogiska kompetensen. Dessutom föreslogs 
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att examensordningen för specialpedagoger skulle förändras mot att betona den handledande 

rollen och det skolutvecklande uppdraget. Detta skulle innebära att specialpedagogen fick en 

metafunktion och bli länken mellan ledning och lärare, och i nästa led bli en förlängd arm 

mellan pedagoger och elever i organisering av lärmiljö.    

  

Specialpedagogens överordnade uppgift är att identifiera och undanröja faktorer i 

undervisnings- och lärandemiljöerna som orsakar att elever får svårigheter. Det medför att 

specialpedagogen knyts närmare skolans ledning, får en mera utpräglad funktion som 

kvalificerad samtalspartner i det pedagogiska arbetet på skolan och tar ansvar för det 

övergripande specialpedagogiska arbetet (SOU 1999:63 s. 201) 

  

De förslag som framkom i Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) 

genomfördes aldrig, men Högskoleverkets (2006) utvärdering av 

specialpedagogprogrammet 2006 visade trots detta att samtliga specialpedagogutbildningar 

hade förändrat innehållet från arbete med barn i behov av stöd mot handledning och 

skolutveckling. Högskoleverket menade att detta ställde höga krav på skolledningen för att 

organisera skolorna utifrån den kompetens som specialpedagogen hade med sig från sin 

utbildning. Vidare menade Högskoleverket att eftersom inte heller lärarutbildningen 

innehöll kunskaper om att arbeta med elever i behov av särskilt stöd fanns en risk att dessa 

elever blev utan stöd. 

  

Det mest oklara är förhållandet mellan det aktiva arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

och de nya uppgifterna. Ställt på sin spets är det oklart om specialpedagogen både skall 

förväntas kunna behärska de uppgifter som den tidigare specialläraren var utbildad för, och 

dessutom vara kvalificerad för en mängd andra uppgifter (Högskoleverket 2006, s 22). 

  

Utifrån denna utvärdering infördes en ny examensordning (SFS 2007:638) för 

specialpedagoger där handledning och skolutveckling fanns med i examensmålen. Bland 

annat står det att studenten ska “visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

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

samt “visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever”. Samtidigt infördes en speciallärarexamen med två specialiseringar: språk, läs- och 

skrivutveckling samt matematikutveckling som utökades år 2011 till att omfatta fyra 
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ytterligare specialiseringar: dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning och 

utvecklingsstörning. I och med denna utökning infördes också en ny Examensförordning 

(SFS 2011:688) för både specialpedagogexamen och speciallärarexamen. Dessa skiljer sig 

dock inte mycket från 2007 års Examensförordning (Göransson et al. 2015a). 

  

I Högskoleverkets (2012) utredning av specialpedagogutbildningen från 2012 angav de 

flesta kommuner att specialpedagogerna använde majoriteten av sin arbetstid till att 

undervisa elever eller elevgrupper och inte i enlighet med Examensförordningen från 2007. 

Utredningen föreslår då att specialpedagogutbildningen ska avskaffas och att 

speciallärarutbildningen breddas med en inriktning mot pedagogiskt arbete, då 

examenskraven för de två olika utbildningarna var snarlika och behovet av 

specialpedagogisk kompetens på skolorna skulle öka de kommande åren (Högskoleverket, 

2012). Regeringen avstod dock från att lägga ner specialpedagogutbildningen.   

 

Skolans organisering  

I och med att skolan decentraliserade under 1990-talet skapades också ett stort friutrymme 

för skolledaren. Skolledare och rektor fick utökat mandat för att bedriva skolutveckling på 

lokal nivå. Berg (2011) benämner detta utrymmer som frirum och menar då det utrymme 

som finns mellan de regler och ramar som finns förskolans verksamhet och de inre 

gränserna som står för den enskilda skolans dagliga verksamhet. Detta frirum kan utnyttjas 

för att bedriva skolutveckling utifrån den enskilda skolans utvecklingsbehov och här ingår 

också hur rektor väljer att organisera specialpedagogens arbete.   

 

Hur rektor organiserar sin verksamhet har betydelse för att skapa goda förutsättningar för 

elevers lärande. Skolors framgångar – eller icke framgångar – beror på hur skolornas 

verksamhet är organiserad. Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson (2017) har bedrivit 

ett forskningsprojekt på uppdrag av Vetenskapsrådet där de har jämfört fyra framgångsrika 

skolor med fyra icke framgångsrika skolor mellan åren 1998-2011. Benämningarna härrörs 

utifrån elevernas resultatutveckling på dessa skolor.  Utifrån andra studier om 

skolförbättringar redovisar Jarl et. al att en framträdande orsak till framgångsrika skolor är 

att rektorers ledarskap inriktas på att lyfta lärarnas lärande om förbättrade elevresultat och 

att lärarna, tillsammans med rektorer, gemensamt har ett distribuerat ledarskap. Skolan som 
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organisation lyder under flertalet institutionella ramverk som läro- och kursplaner, 

lagstiftningar som lärarbehörighet och betygssystem och en gemensam skollag. Så länge 

som man håller sig inom dessa ramverk finns det stora friheter för skolorna att forma sin 

egen lokala verksamhet, och den nya skollagen 2011 förtydligar bland annat rektors ansvar 

för den samma. 

 

Framgångsrika skolor kännetecknas av att rektor har ett uttalat tydligt mål för verksamheten 

och hen får med sig sina anställda i arbetet mot dessa mål. Kontinuitet i skolans 

ledningsfunktion och att verksamheten utgår från samförstånd och samordning där ledaren 

själv personifierar organisationens vision genom sitt sätt att bete sig, är också betydelsefulla 

faktorer. Vidare finns det tydliga tillvägagångssätt och rutiner för allt från hur möten 

organiseras, hur arbetsprocesser ser ut till hur undervisningen ska bedrivas (Jarl et.al, 2017). 

 

De icke framgångsrika skolorna kännetecknas av intresseskillnader och särordning. Detta 

präglas av att lärarna löser saker på egen hand, och förväntar sig ingen stöttning från rektor. 

Det saknas gemensamma föreställningar om vad uppdraget innebär, och lärarna kan inte 

formulera vilka mål deras verksamhet har. Dessutom finns ingen kontinuitet i ledarskapet 

och skolornas förvaltningar verkar ha en egen agenda för hur verksamheten ska organiseras. 

 

Om huvudmäns önskan om att lärare ska ta på sig rollen som pedagogiska ledare – även 

kallade förändringsagenter - för att på så vis implementera förbättringsprocesser i skolan, 

redovisar Ulf Blossing (2013). Blossing beskriver olika rolltagande som en förändringsagent 

kan ha: biträdet, handledaren, projektledaren och organisationsutvecklaren, och att rollen 

intas utifrån förutsättningar, kommunikation kring uppdraget samt hur syftet uppfattas. 

Resultaten visade att ”en tydlig struktur och en stark kommunikation kring gemensamma 

utgångspunkter i arbetet med förändringsagenter främjar positioneringen och 

förändringsagentens uppdrag i skolorganisationen”( Blossing 2013, s. 168).  En struktur och 

en kommunikation blir viktig för att förklara varför förändringsagenterna ska finnas. 

 

Sammanfattningsvis tycks det ha tagit tid för den specialpedagogiska yrkesrollen att få 

mandat för sina kunskaper och för att särskiljas från speciallärarens roll. Ökat fokus på 

handledning och lärmiljö samt en politisk ambition för att skapa en mer inkluderande skola 

tycks inte fått genomslag i skolans verksamhet i den mån man förväntat sig, vilket har 
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skapat en otydlighet i vilken roll specialpedagogen ska ha i verksamheterna. 

Examensförordningen för specialpedagogen visar vilka intentioner regeringen har med 

specialpedagoger, och i jämförelse med andra länders skolsystem har svenska 

specialpedagoger förhållandevis mer utbildning än deras motsvarighet internationellt 

(Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2015b). Hur rektor väljer att organisera sin skola har 

betydelse för specialpedagogens uppdrag och även för elevernas resultat.  
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4.   Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för en del av tidigare forskning som finns och som har relevans 

för vår studie, med fokus på det specialpedagogiska uppdraget. Vi har valt att redovisa 

forskning som handlar om specialpedagogens yrkesroll och funktion samt rektorers 

organisering av specialpedagogens uppdrag. Litteratursökning har, på svenska, utgått från 

sökordet specialpedagogens yrkesroll, specialpedagogens funktion samt skolors 

organisering av specialpedagoger. För att söka internationella artiklar har vi använt oss av 

SENCO som är den engelskspråkiga motsvarigheten till specialpedagog. I vår sökning efter 

artiklar och avhandlingar har vi använt oss av databaserna Primo och Diva. Litteraturen har 

sedan utökats med hjälp av ett snöbollsurval, d.v.s. avhandlingars och artiklars referenslistor 

har hjälpt oss att hitta nya källor. Detta kapitel kommer att delas in i två kategorier: 

specialpedagogens uppdrag och yrkesroll samt rektors syn på specialpedagogens yrkesroll. 

 

Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll 

Svårigheten att skapa legitimitet för den nya yrkesrollen specialpedagog har berott till stor 

del på att skolans organisation inte var beredd på att gå från ett individperspektiv till ett mer 

skolkontextuellt synsätt på specialpedagogik när de första specialpedagogerna 

utexaminerades. Det visar Audrey Malmgren Hansens avhandling (2002) som bygger på 

fyra delstudier där en grupp specialpedagoger genom att besvara tre enkäter beskriver sin 

upplevelse av att skapa en ny ingång till specialpedagogik i skolan under sin första tid i 

yrket. Endast ett fåtal av de specialpedagoger som deltog i studien fick en tjänst som innebar 

ett skolövergripande specialpedagogiskt arbete, övriga fick arbeta med åtgärdande insatser 

för elever i behov av särskilt stöd. Eftersom det inte fanns någon erfarenhet av att använda 

specialpedagogerna i handledning eller skolutveckling var detta heller inget som 

efterfrågades. De nyutbildade specialpedagogerna hamnade i en verksamhet med ytterst lite 

att säga till om och önskade ett större mandat från skolledningen (Malmgren Hansen, 2002). 

  

Vidare råder en osäkerhet kring vad uppdraget som specialpedagog egentligen innebär bland 

de som nyligen tagit sin examen, något som Birgitta Lansheim (2010) har studerat. I sin 

avhandling har Lansheim undersökt hur specialpedagoger uppfattar och förstår det 

specialpedagogiska uppdraget.  Detta har hon gjort genom att intervjua ett antal 
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specialpedagoger i två delstudier. Lansheim menar att det finns ett spänningsfält mellan de 

politiskt ideologiska intentionerna om vad begreppet en skola för alla innebär och de lokala 

tolkningarna av de läroplaner man arbetar efter i skolan och det är i detta spänningsfält som 

specialpedagogen får sitt uppdrag. Lansheims studie visar att skolor använder 

kompetenserna fel vilket kan bero på att skolor ofta stressas till att hitta snabba lösningar för 

elever i svårigheter vilket leder det till att specialpedagoger ofta arbetar med undervisning 

för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Ad hoc-lösningar bör alltså undvikas och istället ska specialpedagogik in i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Fem olika skolors sätt att organisera den specialpedagogiska praktiken i 

vardagen undersöks i en studie av Ingemar Gerrbo (2012) och han intervjuar skolledare, 

specialpedagoger och lärare. Gerrbo studerar händelser och skeenden i det vardagliga 

arbetet som ger upphov till olika insatser och han gör det utifrån ett organisationsteoretiskt 

perspektiv. Han kommer fram till sex olika slutsatser om vad som föranleder 

specialpedagogiska organiseringar och ger förslag på hur man bör arbeta för att förebygga 

och främja elevers vardag i skolan, speciellt då för elever i behov av särskilt stöd. Gerrbo 

(2012) menar att man bör titta mer på skolsvårigheter, d.v.s. situationens problematik och 

dynamik, än på elevens behov då bekymmer oftast uppkommer utifrån situationer. 

 

Såväl specialpedagoger som speciallärare förväntas ha specifika sätt att identifiera och 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd och med att förändra skolor, menar Kerstin 

Göransson, Gunilla Lindqvist och Claes Nilholm (2015b) i en enkätstudie som riktade sig 

till speciallärare och specialpedagoger som tog examen enligt 2001/2007/2008 års 

examensordningar. Studiens syfte är att utifrån ett utbildningsfilosofiskt sammanhang 

undersöka olika syn på syfte och mål med utbildning samt olika perspektiv på skolproblem. 

Detta utformar sedan vilket specialpedagogiskt stöd som ska ges, hur det ska ges och hur 

yrkesrollerna ska utformas. Konsekvenserna av att båda yrkesrollerna utformades av staten 

och inte var ett uttalat behov i skolorna, menar Göransson et al. bidrar till de båda 

professionernas svaga jurisdiktion inom skolutveckling och att ha en konsultativ roll. 

Resultatet visar också att individuell undervisning är det som båda yrkesrollerna utövar allra 

mest. 
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Det svenska skolsystemet har sedan länge varit känd för sin ambition att vara en skola för 

alla och specialpedagoger har en del i att arbeta för en mer inkluderande skola. Göranssons 

et al. (2015b) studie visar att handledning och skolutveckling inte tycks vara karaktäristiskt 

för specialpedagogers arbete utan de arbetar framförallt med specialundervisning, 

dokumentation och utvärdering på individnivå. Dock skiljer det sig något beroende på inom 

vilket skolsystem de arbetar. Specialpedagoger som arbetar i förskola eller på centrala enhet 

lägger mer av sin tid på handledning, skolutveckling och samverkan med externa 

verksamheter. Specialpedagogernas breda uppdrag gör det alltså svårt för dem att kunna 

tillskansa sig kunskap om alla de områden som kan relateras till elevers skolsvårigheter 

(Göransson et al. 2015b). 

 

 

Uppdraget försvåras ytterligare eftersom skolans styrdokument inte innehåller någon tydlig 

arbetsbeskrivning för varken speciallärare eller specialpedagog. Enligt skollagen ska skolan 

ha tillgång till personal som har kompetens att tillgodose elevers behov av 

specialpedagogiska insatser (SFS 2010:800).  Vad som menas med sådan kompetens 

tydliggörs inte.  

 

Rektors betydelse för specialpedagogens uppdrag 

Uttrycket en skola för alla tolkas mycket olika av olika professioner inom skolan, påpekar 

Gunilla Lindqvist (2013) och menar att det är något som skolor runt om i landet har svårt att 

få till rent praktiskt.  Lindqvist (2013) har undersökt hur etableringen av specialpedagog 

som en ny yrkesgrupp har påverkat skolans etablerade strukturer genom att låta åtta olika 

yrkesgrupper inom skolan besvara frågeformulär kring specialpedagogens yrkesroll och 

uppdrag. Flertalet av dessa grupper anser att specialpedagogen bör arbeta individuellt med 

elever i behov av stöd. Majoriteten av de skolledare som deltagit i studien anser dock inte att 

det ingår i specialpedagogens uppdrag att undervisa enskilda elever. Rektorer och 

specialpedagoger är de enda professionerna som anser att specialpedagogen ska arbeta med 

skolutveckling. Studien visar också att specialpedagogerna till viss del har lyckats etablera 

sig som en ny yrkesgrupp inom skolan och att samtliga informanter anser att 

specialpedagoger bör ha ett betydande inflytande vad gäller det pedagogiska arbetet kring 

elever i behov av särskilt stöd. Lindqvist (2013) menar att eftersom specialpedagogers och 
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speciallärares yrken saknar professionella kännetecken skapas utrymme för olika 

föreställningar och förväntningar på deras uppdrag.  

  

I talet om speciallärares och specialpedagogers uppdrag är de flesta professioner, inklusive 

rektor överens om uppdragen, hävdar Desireé von Ahlefeld Nisser (2014). Hon har inom 

ramen för två olika projekt fört samtal med skolledare, specialpedagoger och speciallärare 

för att belysa olika föreställningar kring specialpedagogers och speciallärares roller och 

uppdrag. När det kommer till hur de ska gå tillväga, så skiljer sig däremot uppfattningarna 

åt, vilket får pedagogiska konsekvenser. Dessutom har personliga erfarenheter och 

upplevelser hos individer en avgörande roll för förståelsen av det pedagogiska uppdraget. 

Lägg därtill att dessa erfarenheter och upplevelser ska tolka styrdokument och 

examensförordningar. von Ahlefeld Nisser menar att för att få en gemensam förståelse av 

det specialpedagogiska uppdraget så måste man skapa samtalsarenor och bedriva 

kunskapande samtal så att förståelsen och medvetenheten ökar hos alla inblandade. 

  

Specialpedagogens yrkesroll har också studerats internationellt. Ann Cole (2007) har tittat 

på specialpedagogens yrkesroll i England och Wales. Studien bygger på underlag från 

intervjuer och frågeformulär besvarade av specialpedagoger i England och Wales och berör 

deras upplevelse av både sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter.  Resultatet visar att rektors 

roll är avgörande för huruvida specialpedagogens kompetens kan användas för att utveckla 

skolan i ett inkluderande arbetssätt.  Utan rektors stöd blir uppdraget otydligt och 

övermäktigt, vilket i förlängningen påverkar de elever som är i störst behov av stöd. Vidare 

menar Cole att specialpedagoger hamnar i en position där de både har ansvar för elever i 

behov av särskilt stöd och för skolans arbete med inkludering, där elevernas individuella 

behov går först och att det finns alltför lite utrymme för specialpedagogen att arbeta 

systematiskt och övergripande med inkludering.  

 

Allt fler specialskolor i Storbritannien har avvecklats och har inneburit att de vanliga 

skolorna har fått en ökad andel elever i behov av särskilt stöd. Detta har också ställt högre 

krav på lärare och deras förmåga att möta dessa elever och skapa en undervisningsmiljö som 

är tillgänglig för alla. Lesley Abbott (2007) har i en studie baserad på intervjuer av 

specialpedagoger i Nordirland, undersökt hur dessa anser att de arbetar med att skapa 

inkluderande miljöer i Nordirland, samt de utmaningar yrket innebär. Begreppet inkludering 
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innebär här man ska kunna göra en och samma läroplan tillgänglig för alla elever oavsett 

deras individuella förutsättningar och här spelar specialpedagogen en viktig roll. 

Specialpedagogen har till uppgift att ansvara för den dagliga undervisningen av elever i 

behov av särskilt stöd samt tillhandahålla professionell handledning och för att säkerställa en 

kvalitetssäker undervisning och effektivt användande av resurser. Abbot (2007) menar att 

detta innebär att specialpedagogerna i Nordirland har en mycket krävande arbetsbeskrivning 

och förväntningarna på specialpedagogen är höga. Specialpedagogens uppgift är då att 

handleda lärarna i detta arbete samt att säkerställa att eleverna i behov av särskilt stöd får det 

stöd som de har rätt till. För att specialpedagogen ska ha möjlighet att utföra det är 

arbetsuppgifterna krävs det att det finns tid avsatt samt ett tydligt stöd från ledningen. 

Specialpedagoger har ansvar för att samarbeta med både elever föräldrar och kollegor och 

ibland kan det arbete de vi driva motarbetas av den skolkultur som existerar på skolan.  

 

  

I en studie från USA framkommer att specialpedagoger är i skolledares händer gällande 

vilka förutsättningar som ges i form av såväl pedagogisk stöttning till kollegor som 

administrativ stöttning, men faktorer som vilken skolkultur som råder spelar också in. 

Elizabeth A. Bettini, Jean B. Crockett, Mary T. Brownell och Kristen L. Merrill (2016) har 

studerat specialpedagogers förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete för elever med 

funktionsvariationer. De har utgått från andra studier från perioden 1990-2014, rörande 

faktorer som bla skolkultur, skolmiljö och arbetsvillkor och dessa faktorer har man parat 

ihop med specialpedagog. Sökningarna mynnade ut i åtta studier som indikerade sex olika 

arbetsvillkor som spelar roll för specialpedagogers didaktiska kvalité och studieframgångar 

för elever med funktionsvariationer. Arbetsförhållandena definieras bl.a. av vilken 

organisationsstruktur som finns, och studien visar att arbetsförhållanden förutser hur 

effektiva skolorna är i sitt arbete med dessa elever. Där det finns positiva arbetsförhållanden 

är chanserna större att all personal känner sig motiverade och samarbetsvilliga. Om sedan 

skolledarna i sin tur förstår hur arbetsförhållandena påverkar specialpedagogernas 

arbetssituation, kan detta hjälpa skolledarna att utveckla bättre förutsättningar för dem. 

Bettini et al. (2016) kommer fram till att delat ansvar bland all personal samt kollegialt 

arbete är viktiga framgångsfaktorer.   
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I både Sverige och Norge har skolsystemet rört sig bort från segregerande lösningar och 

specialskolor, vilket också har förändrat synen på användningen av speciallärare och 

specialpedagoger. D.L. Cameron och Gunilla Lindqvist (2013) har genomfört en studie 

kring specialpedagogens arbete i Norge och Sverige genom att via frågeformulär skickade 

till skolledare i båda länder undersöka hur dessa ser på specialpedagogernas arbetsvillkor 

och möjlighet till inflytande. Studien lyfter även fram hur specialpedagogens roll har 

förändrats utifrån skolans ökade fokus på inkludering. Resultatet visar att trots att 

utbildningssystemet i Skandinavien har rört sig mot en mer marknadsorienterad syn så 

kvarstår den kollektiva modellen på utbildningspolitiken i Skandinavien där alla elever 

oavsett bakgrund ska ha tillgång till en likvärdig utbildning. Detta har inneburit att man 

lägger stor vikt vid inkluderingsbegreppet och att kategorisera i elever utifrån deras behov är 

något som ska undvikas. För specialpedagogens har detta inneburit en förändring från att ha 

undervisning i mindre grupper till ett mer övergripande yrkesområde med större fokus på 

handledning och skolutveckling. Denna förändring är dock inte genomgripande och trots 

ökat fokus på inkluderande lärmiljöer har specialpedagoger i viss utsträckning fortfarande 

specialundervisning med en eller ett fåtal elever.   

 

En sammanfattning av forskningsläget visar att det finns viss forskning både i Sverige och 

internationellt kring det specialpedagogiska uppdraget och orsaker till de svårigheter det 

inneburit att etablera och tydliggöra yrket specialpedagog i skolsystemen. Bland annat 

uppmärksammas att den politiska ambitionen att skapa en skola för alla, där 

specialpedagogerna har en betydande roll, och ett ökat fokus på inkludering är något som 

många skolor har svårt att organisera kring. Tidigare forskning har även undersökt rektors 

betydelse för att etablera och organisera för specialpedagogens roll och visar på att 

specialpedagogen ofta tycks arbeta med saker som inte direkt kan härledas till den 

kompetens de får med sig i sin utbildning. Med ovanstående forskningsöversikt ser vi det 

som angeläget att bidra med forskning kring hur rektorer anser sig organisera 

specialpedagogens arbete samt huruvida deras organisering utgår från examensförordningen. 

Vi hoppas att vår studie kan bidra med kunskap om specialpedagogers vardag utifrån 

rektorers syn på det specialpedagogiska uppdraget samt hur de anser sig använda sig av 

specialpedagogens kompetens i sina verksamheter. Rektor är den som ansvarar för att 

organisera specialpedagogens arbete och för att hen ska få mandat för sin roll. Rektors 

kunskap om specialpedagogens kompetens har inte bara betydelse för vilka arbetsuppgifter 
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specialpedagogen tilldelas utan kan även påverka hur skolans verksamhet utformas för att 

elevers behov av särskilt stöd ska tillgodoses.  
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5.   Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas hermeneutiken då den har betydelse för hur studiens resultat tolkas. 

Därefter presenteras Ingemar Gerrbos (2012) tolkning av Karl E. Weicks 

organisationsteoretiska faktorer Sensemaking och Tool-dropping som används som 

analysverktyg i vår tolkning av hur rektorerna anser att de organiserar specialpedagogens 

arbete.   

  

Hermeneutisk teori 

Hermeneutiken har olika dimensioner och ur dessa framträder olika funktioner och vi har i 

den här studien fokus på funktionen tolka som att förklara. Funktionen går ut på att klargöra 

och för att göra detta behöver man titta på det som kanske inte explicit sägs. Samtal eller 

texter som tolkas behöver analyseras på djupet, man behöver ställa följdfrågor och samla in 

argument och fakta som hjälper till att förtydliga. Först då kan man få reda på varför något 

görs på ett visst sätt (Ödman, 2017).  

 

Inger Westlund (2015) benämner hermeneutiken med att den går ut på att tolka, förstå och 

förmedla. Den hermeneutiska spiralen beskriver förhållandet mellan förståelse och tolkning 

likt en pendel svänger fram och tillbaka. För att förstå en helhet måste man analysera 

delarna, och förståelsen som uppstår efter tolkningen av delarna fördjupar förståelsen av 

helheten.  

 

Den tyske filosofen William Diltheys syn på hermeneutiken innebär att 

humanistvetenskapen har förståelse som metod, menar Magdalene Thomassen (2017). Det 

som till synes händer i människolivet behöver tolkas ur ett inre och ett yttre perspektiv, och 

ur förståelsen av dessa båda perspektiv uppstår en dynamik. Dilthey, menar Thomassen 

(2017), förklarar denna dynamik med tre dimensioner: upplevelse - uttryck - förståelse och 

först när detta uppstår kan man tala om att göra människan till ett forskningsobjekt. Ett 

agerande måste vägas in mot andra orsaker eller förutsättningar och detta sammantaget 

bildar då en förklaring till det som skett. Själva kärnan i hermeneutiken är just att hitta det 

väsentliga bland all annan information (Ödman, 2017). I föreliggande studie är det tolkade 
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materialet intervjutranskriberingar och förståelsen fördjupas enligt den hermeneutiska 

spiralen med stöd av vetenskapliga teorier och tidigare forskning.  

  

Organisationsteoretiska faktorer 

Skolans vardag, med alla aktörer som befinner sig där, är en vardag där många, oplanerade 

situationer kan uppstå. En av skolans främsta uppgifter är dock att arbeta förebyggande och 

främjande för alla elever, och i det arbetet har såväl rektor som specialpedagogen en 

betydande roll. Det är ett betydelsefullt arbete som ställer stora krav på ett väl fungerande 

systematiskt kvalitetsarbete, men som samtidigt måste vara flexibelt nog att kunna tillgodose 

varje elevs behov. Specialpedagogens uppdrag definieras och organiseras av rektor, och 

därför blir det relevant att utgå från organisationsteoretiska faktorer när intervjuerna 

analyseras. Vi har inspirerats av Gerrbos (2012) tolkning av Weicks organisationsteori och 

vi utgår från begreppen Sensemaking och Tool-dropping i vår analys, med utgångspunkt i 

föreställningen att specialpedagogens arbete blir meningsskapande först när det finns en 

gemensam förståelse – samsyn - kring specialpedagogens funktion. Hur rektor organiserar 

verktyget specialpedagog påverkar både specialpedagogens arbete och mandat.  

 

Gerrbo (2012) hänvisar till Weick som menar att organisation handlar om en verksamhet 

representerad i form av hierarkisk ordning, beslutsgång, schema och struktur baserat på 

tidigare strukturering. Organisering handlar om rörelse, handling och kommunikation i det 

direkta görandet här och nu eller där och då. Skolan kan ses som en mindre rationell 

organisation och människor bör ses som reaktiva snarare är proaktiva och menar med det att 

människor först agerar och reflektionen kommer efteråt. Begreppet organisering får 

beteckna den sociala, kommunikativa och psykologiska process som individer eller grupper 

i t.ex. en professionell verksamhet mestadels ägnar sig åt, för att söka begripa och förstå sin 

egen och andras bild av vad som sker och vad som därmed görs eller bör göras.   

 

Vi skiljer på skolan som organisation och skolans organisering. Skolan är en hierarkiskt 

uppbyggd organisation som har samma struktur med fasta ramar som skollag och 

styrdokument. Alla skolor svarar inför en högre instans som exempelvis en styrelse, nämnd 

eller förvaltning som fördelar resurser i form budgetramar etc. Hur den enskilda skolan 
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organiseras är däremot avhängt rektor eller skolchef och inom styrdokumenten finns ett 

frirum som ger skolor utrymme för självständiga beslut och handlingar (Berg, 2011). 

 

Sensemaking 

Genom att använda Sensemaking inom en organisation försöker man skapa en samsyn hur 

verksamheten ska bedrivas - vilket utgångsläge som gäller och vart man ska.  I en så 

oförutsägbar verksamhet som skolan är det både nödvändigt och förnuftigt att använda sig 

av denna metod. Vikten av att människor i en verksamhet pratar ihop sig och gemensamt 

försöker förstå samma sak och sedan agera utifrån det, kan inte nog understrykas (Gerrbo, 

2012; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).  

 

I en vidare bemärkelse handlar begreppet sensemaking att förstå det som händer och sker i 

nuet och hur rimligt det är, förklarar Gerrbo (2012). Termen handlar om sociala handlingar, 

förståelse här och nu samt kontextuell logik, vilka kan härledas till verksamhetens förståelse 

för specialpedagogens arbete. Ett exempel på meningsskapande process enligt Gerrbo 

(2012) är att arbeta för att utveckla en gemensam förståelse av elevers skolsvårigheter samt 

för att förebygga uppkomsten av dessa och vidga omgivningens förståelse. Vi har valt att 

använda oss av Sensemaking i betydelsen av gemensam förståelse för specialpedagogens 

arbete och funktion så att det blir meningsskapande för alla i verksamheten.  

 

  

Tool-dropping 

Begreppet Tool-dropping kuggar i, eller åtminstone går hand i hand, med begreppet 

Sensemaking menar Gerrbo (2012), men det handlar mer om vad man gör när saker och ting 

inte går planenligt eller blir som man hade tänkt. Även om skolan som organisation i regel 

har en stark struktur, finns möjlighet för rektor att organisera sin verksamhet utifrån vilka 

behov man ser, vilket kan härledas till Gerrbos (2012) tolkning av Tool-dropping. Tool-

dropping innebär att man ser över de verktyg man har inom en verksamhet och utvärderar 

och anpassar dem efter den uppkomna situationen. Vi har valt att se specialpedagogen ett av 

dessa verktyg som rektorer har att tillgå och som hen kan organisera för beroende på vad 

som sker inom verksamheten. 
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Tool-dropping handlar om att ifrågasätta de verktyg och tillvägagångssätt man använder i 

organiseringen eller om dessa måste omvärderas. Med verktyg menas exempelvis de regler, 

rutiner och funktioner som finns inom en organisation och kan ses som den samlade 

erfarenheten (Gerrbo, 2012; Weick, 2007). Skolan som organisation måste bestå av en tydlig 

struktur vad gäller tidsplaner, innehåll och betyg, men den behöver också anpassas för att 

kunna möta elever i behov av särskilt stöd. Vi har valt att se specialpedagogen som ett 

verktyg som rektor och lärare kan använda sig av.  

 

En tydlighet i uppdraget gynnar alla yrkeskategorier, så även specialpedagogen. För att 

specialpedagogen ska ha möjlighet att arbeta för elever i behov av särskilt stöd och 

förebygga skolsvårigheter bör uppdraget vara väl förankrat hos all personal, något som 

åligger rektor att organisera. Rektors organisering av specialpedagogens arbete ses då som 

en meningsskapande process, då det är rektor som ansvarar för att elever får det stöd de har 

rätt till under sin skoltid. Utmaningar i organiseringen av specialpedagogens arbete ser vi 

alltså som utvärderbara faktorer där man kan anpassa och använda verktyget specialpedagog 

på andra sätt.  
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6.   Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras vald metod, hur urvalet har skett, tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen samt vilka etiska principer som följts. 

 

Kvalitativ forskningsintervju i fokusgrupp 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur rektorer anser sig organisera 

specialpedagogens arbete och hur denna organisering påverkar specialpedagogens funktion i 

skolan. Detta syfte motiverar valet av kvalitativ studie med semistrukturerad intervju i 

fokusgrupp som forskningsmetod då rektorernas svar på våra forskningsfrågor används som 

datakälla. Vid semistrukturerade intervjuer används en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras (Denscombe, 2018). Intervjuaren är flexibel kring 

frågornas ordningsföljd och låter respondenten utveckla sina svar, vilket har varit 

tillvägagångssättet i denna studie. Vi har använt oss av en intervjuguide (se Bilaga 1) med 

frågor som vi utgått ifrån, men ställt följdfrågor utifrån vad som framkommit i rektorernas 

svar. Detta innebär att intervjuernas upplägg skiljer sig åt.  

 

I studien används fokusgruppsintervjuer där en liten grupp rektorer har sammanförts av oss i 

syfte att undersöka deras uppfattningar och idéer kring ett specifikt ämnesområde 

(Denscombe, 2018). Vi har valt att intervjua rektorer i fokusgrupper då intervjun blir mer 

som ett samtal med och mellan kollegor där olika uppfattningar och åsikter har möjlighet att 

komma fram (Kvale & Brinkmann, 2017). Vi som intervjuar får en mer tillbakadragen roll 

där vi förser gruppen med öppna frågor och har också en möjlighet att flika in och ställa 

följdfrågor utifrån vad som sägs. Hela samtalet upplevs mindre formellt och därmed ökar 

chanserna till att få ut mer av det som efterfrågas i den efterföljande analysen. Detta hoppas 

vi kunna ge en djupare insikt i hur de resonerar tillsammans kring frågorna, och samtalen 

hoppas vi i sin tur bidrar till en större förståelse för organiseringen av det 

specialpedagogiska uppdraget.  

 

Vi har valt att göra vår studie utifrån en hermeneutisk ansats, grundat på att vi vill studera 

hur rektorer anser att de organiserar specialpedagogens arbete. Hermeneutiken har olika 

dimensioner och ur dessa framträder olika funktioner och vi har fokus på funktionen tolka 
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som att förklara. Funktionen går ut på att klargöra och för att göra detta behöver man titta på 

det som kanske inte explicit sägs. Samtal eller texter som tolkas behöver analyseras på 

djupet, man behöver ställa följdfrågor och samla in argument och fakta som hjälper till att 

förtydliga (Ödman, 2017).  

 

Urval och genomförande  

Eftersom vi i vår studie valt att fördjupa oss i specialpedagogens yrkesroll och arbete har vi 

har valt att intervjua rektorer, då vi menar att specialpedagogens arbete styrs utifrån rektors 

organisering av detsamma. Vi har kontaktat flertalet högstadie- och gymnasieskolor som har 

tre rektorer eller fler, för att ha möjlighet att genomföra intervjuerna i fokusgrupper. Vi 

använde oss av bekvämlighetsurval (Denscombe, 2017) och bokade tid med de tre första 

skolorna som tackade ja till att medverka i vår studie.  

  

Fyra rektorsgrupper kontaktades via mail i en första omgång och två av grupperna gav ett 

positivt gensvar. Vi mailade ytterligare två rektorsgrupper och fick positivt gensvar av en av 

dem, vilket resulterade i tre fokusgrupper med sammanlagt åtta informanter på tre olika 

skolor i tre kommuner. I den första kontakten informerade vi kort om syftet med studien och 

beskrev hur lång tid intervjun skulle ta. När vi har fått klart vilka vi skulle intervjua skickade 

vi ut ett andra mail med ett förtydligande över såväl syfte som upplägg, och vi bifogade 

också en blankett där de mycket kort skulle beskriva hur länge de hade arbetat som rektorer 

och vilken utbildningsbakgrund de hade. Vi bad dem också skriva ner om de hade 

genomgått rektorsutbildningen eller inte. Denna blankett bad vi dem skriva ut och fylla i för 

hand. Vid intervjutillfället samlade vi in blanketterna. Vi valde detta förfarande så att inte 

denna information skulle ligga ute i cyberrymden, allt för att hålla informanterna så 

anonyma som möjligt. Intervjuerna spelades in med våra mobiltelefoner och vi valde att 

använda två mobiltelefoner vid samtliga intervjuer för att säkerställa att allt som sades kom 

med. Vi intervjutillfällena inhämtades muntligt samtycke för deltagande i studien och 

intervjuerna varade mellan 60-90 minuter vardera. 

 

Den första fokusgruppen bestod av tre rektorer som intervjuades i en av rektorernas 

arbetsrum. Den andra fokusgruppen bestod även den av tre rektorer och intervjun 

genomfördes i ett mötesrum på skolan. Den tredje fokusgruppen bestod av två rektorer, då 



26 

 

den tredje rektorn hade blivit sjuk. Vi valde dock att ändå genomföra intervjun. Intervjun 

genomfördes på en av rektorernas arbetsrum.  

 

På skola 1 bestod fokusgruppen av tre rektorer (A, B, C) som har arbetat tillsammans i ca 5 

år och varav två har genomgått rektorsutbildningen.  På skolan finns ett elevhälsoteam 

bestående av två specialpedagoger, två kuratorer och två skolsköterskor. 

  

Skola 2 är en större gymnasieskola med tre rektorer (D, E, F) som har arbetat tillsammans i 

ca sju månader. Två av dem har mångårig erfarenhet av rektorsrollen och har genomgått 

rektorsutbildning och den tredje är ny som rektor sedan sju månader tillbaka.  Skolan har ett 

elevhälsoteam med två utbildade specialpedagoger, en speciallärare, två kuratorer samt en 

skolsköterska. Kommunen har också en specialpedagog i den centrala elevhälsan som är 

placerad på skolan, men som samverkar med samtliga grund- och gymnasieskolor i 

kommunen. Den centrala elevhälsan har en separat verksamhetschef. 

  

Den tredje fokusgruppen arbetar på en mindre gymnasieskola (skola 3) och de två rektorerna 

(G, H) har arbetat tillsammans ca 9 år.  Elevhälsan på skolan består av en specialpedagog 

som även är kurator, två speciallärare samt en skolsköterska. 

  

 

 

Etiska aspekter 

Studien följer de fyra krav som ställs enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer(2018):  

 

 I enlighet med informationskravet informerades samtliga respondenter både via 

mail och muntligt vid intervjutillfället om studiens syfte.  

 I enlighet med samtyckeskravet informerades samtliga respondenter vid 

intervjutillfället om att intervjun skulle spelas in, att deras deltagande var 

frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.   

 I enlighet med konfidentialitetskravet informerades samtliga respondenter att 

endast vi skulle använda ljudupptagningen av intervjun och att det inspelade 

materialet skulle transkriberas och sedan förstöras när uppsatsen blivit godkänd. 
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De informerades också om att de som personer samt deras arbetsplatser skulle 

avidentifieras.  

 I enlighet med nyttjandekravet används uppgifter om enskilda personer enbart i 

forskningssyfte, förvaras säkert och raderas när uppsatsen är godkänd och klar.  

 

Vi har följt Örebro Universitets riktlinjer för personuppgiftsbehandling.  

  

Analysförfarandet 

Den första delen av analysen av materialet gjordes genom transkribering av de ljudinspelade 

intervjuerna. Denscombe (2018) menar att man genom transkribering kan komma i 

närkontakt med data och att samtalet återigen väcks till liv. Intervjuerna har i stort sett 

transkriberats i sin helhet, men hummanden, upprepningar av ord samt bekräftande instick 

av oss intervjuare har dock inte transkriberats då de inte fyller någon innehållslig funktion. 

Förhoppningsvis har inte detta förvanskat vad som sades under intervjuerna och inte heller 

påverkat vår analys av vad som sades.  

 

De transkriberade intervjuerna har analyserats i flera steg. I ett första steg lästes varje 

intervjuutskrifterna igenom i sin helhet och var och en av oss gjorde därefter en öppen 

kodning av materialet för att hitta kategorier som överensstämde med studiens syfte och 

frågeställningar (Denscombe, 2018). Dessa jämförde vi sedan för att hitta likheter och 

skillnader i vår kategorisering. Hermeneutisk metod användes för att sätta 

intervjutranskriberingarna i relation till tidigare forskning och fördjupa vår förståelse av 

rektorernas svar.  I nästa steg jämfördes intervjuerna med varandra utifrån dessa kategorier 

vilket ledde till att vissa kategorier slogs samman och vissa tilldelades underkategorier. I ett 

tredje steg lästes och kategoriseras intervjuerna med utgångspunkt i Gerrbos (2011) tolkning 

av Sensemaking och Tool-dropping för att ytterligare fördjupa vår analys av intervjuerna. 

Denna analysprocess kan härledas till den hermeneutiska spiralen på så sätt att de olika 

analysstegen tillsammans bildar en helhet som fördjupar förståelsen av resultatet.  

 

I resultatredovisningen används intervjucitat och dessa är i vissa fall språkligt redigerade för 

att öka läsbarheten, i de fall detta inte har påverkat citatets innebörd. Det handlar framförallt 

om att talspråk formulerats om till skriftspråk och att betydelselösa ord som man ibland 
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lägger till vid samtal, har tagits bort. I vissa citat har kortare eller längre avsnitt tagits bort 

och markerats med /…/. 

  

Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2017) förklarar att reliabilitet till stor del handlar om forskares 

intervjuteknik. Ledande frågor kan oavsiktligt påverka svaren från informanterna. Det är 

dock viktigt att även om det är önskvärt att hålla en hög reliabilitet, bör intervjuaren även 

kunna improvisera och våga följa upp oväntade svar. Våra intervjutillfällen har därför utförts 

av oss båda och vi har spelat in samtalen på varsin telefon. Detta har inneburit att vi har 

utgått från samma frågor vid alla tre tillfällena, men utifrån samtalens utveckling har olika 

förtydligande följdfrågor ställts. Arbetet med transkribering delade vi upp mellan oss och 

kategorisering har genomförts av oss var för sig, för att sedan kunna jämföras och 

diskuteras.   

 

För att beskriva kvaliteten i forskningen används termen validitet. Det handlar om att 

säkerställa att det som sägs att man ska undersöka verkligen är det som undersöks (Fejes & 

Thornberg, 2015). Kvale och Brinkmann (2017) menar att validitet handlar om att ständigt 

kontrollera och ifrågasätta det som undersöks, en process som sträcker sig från 

intervjutillfället till analysen. Fejes och Thornberg (2015) förklarar begreppet med att det 

handlar om att forskaren måste säkerställa om forskningsfrågan är lämpad till kvalitativ 

forskning, huruvida datainsamlingsmetoden är anpassad till den typen av forskning och 

också om resultatet besvarar forskningsfrågan. Vidare menar Fejes och Thornberg (2017) att 

forskaren bör vara kreativ, sensitiv och en god kommunikatör. Dessutom bör ett kritiskt 

förhållningssätt tillämpas. 

 

Då vi inte har så lång erfarenhet av att intervjua kan detta påverka studiens validitet. Fejes 

och Thornberg (2017) hänvisar till Patton som hävdar att en forskare bör ha två 

grundläggande förhållningssätt: det första är att man bör ha ett kritiskt tänkande där man 

under hela processen ifrågasätter mönster och detaljer. Det andra förhållningssättet handlar 

om kreativt tänkande, d.v.s. att man som forskare måste vara modig och ha förmåga att dra 

meningsfulla slutsatser. Vid vårt andra intervjutillfälle kände vi efteråt att vi kunde ha ställt 

fler följdfrågor för att ännu mer belysa vad som sades, något vi tog med oss till det tredje 
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intervjutillfället.  Det faktum att vi har gjort allt tillsammans och därmed kan analysera och 

dryfta intervjutillfällena ihop, gör dock att vi anser att validiteten håller. 

 

Då denna studie är liten i sin omfattning begränsar det användbarheten av resultatet, vi tror 

ändå att resultatet kan bidra till kunskap om hur rektorer anser sig organisera 

specialpedagogens arbete. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår analys av fokusgruppsintervjuerna. Den 

hermeneutiska spiralen har använts som analysverktyg i vår tolkning av intervjuerna och 

vårt resultat redovisas med utgångspunkt i Gerrbos (2012) tolkning av begreppen 

Sensemaking och Tool-dropping. Begreppet Sensemaking avser här betydelsen av 

gemensam förståelse för specialpedagogens arbete och funktion så att det blir 

meningsskapande för alla i verksamheten. Begreppet tool-dropping används för att se 

specialpedagogen ett verktyg som rektorer har att tillgå och som hen kan organisera för 

beroende på vad som sker inom verksamheten. 

 

Vår resultatanalys är indelad i tre kategorier där vår första frågeställning redovisas under 

rubrikerna Rektors vision med verksamheten och Utmaningar i organiseringen och vår 

andra frågeställning redovisas under rubriken Tydlighet i specialpedagogens uppdrag.    

Skolorna redovisas var för sig och rektorerna benämns rektor A-H. 

  

Rektorernas vision med verksamheten 

Skola 1 och 3 verkar ha en tydlig vision med vad de vill med sin verksamhet och hur de vill 

använda verktyget specialpedagog i arbetet för att uppnå visionen. På skola 1 har rektorerna 

visionen allas lika värde och med det menar de att alla elever på skolan ska känna en 

samhörighet och att de är en värdefull tillgång på skolan, oavsett vad de kan tänkas ha för 

svårighet eller diagnos. Rektorerna anser att de arbetar målmedvetet för att all personal i 

verksamheten ska ha samma syn på detta begrepp och att visionen ska vara förankrad hos 

alla. De vill också att verksamheten är organiserad för att sträva mot den visionen på så sätt 

att funktionsvariationer och diagnoser är något man talar öppet om. Skolans 

specialpedagoger har fått uppdraget att utveckla en tillgänglig lärmiljö för eleverna på 

skolan. Detta arbete påbörjades med två pilotklasser och rektorerna menar att lärarna på 

skolan såg att detta gett positivt resultat på elevernas måluppfyllelse och därmed varit 

positivt inställda till att arbeta på detta sätt på hela skolan. Specialpedagogerna har utbildat 

personalen i hur man arbetar mer med ledning och stimulans istället för extra anpassningar 

  



31 

 

vi har ju jobbat jättemycket med att flytta ner så mycket som möjligt av extra 

anpassningar och särskilt stöd till ledning och stimulans...// så vi har skrivit ut 

gemensamma dokument om ledning och stimulans i dom här klasserna..// och här har ju 

specialpedagogerna varit med och styrt och hjälpt till i det här arbetet så då har man 

flyttat ner jättemycket till ledning och stimulans istället för extra anpassningar och 

särskilt stöd (rektor A). 

  

Enligt rektorerna har specialpedagogerna även tagit fram material som bildstöd och jobbat 

fram lektionsstrukturer så att alla lärare gör lika. 

  

Skola 2   

Vad gäller skola 2 talar rektorerna varmt om värdegrund och lyfter vid flera tillfällen upp 

vikten av att skolan arbetar medvetet med läroplanens värdegrundsuppdrag. De menar att det 

är viktigt att skolan har ett uttalat mål och att alla som arbetar i verksamheten vet vilka 

ramar som gäller. En av rektorerna jämför skolan med ett fotbollslag som ska skjuta mot 

samma mål och menar att man inom skolan bör arbeta som ett team och utveckla 

verksamheten tillsammans. Det framkommer dock att de inte har nått dit än. 

 

Rektorerna beskriver också att det är svårt för både dem och personalen att få ett 

helhetsgrepp och ett helhetstänk av elevhälsan, något som till stor del verkar bero på att det 

på skolan finns två olika elevhälsoteam. Det ena lyder under den centrala resursenhetens 

verksamhetschef, och det andra förfogar skolan över. Dessutom menar rektorerna att de har 

brist på tid och att är mycket “här och nu” som är i fokus hela tiden “vi satt själva och 

beklagade oss. Vi ska ju iväg på konferens nu och vi sa att vi hinner aldrig dit som vi tänkt 

att jobba med det systematiska med dokumentation/.../för man är så uppe i vardagen och då 

finns inte orken över till de andra sakerna“ (rektor D). 

  

Vikten av att arbeta tillsammans och ha en gemensam syn på uppdraget framkommer tydligt 

hos rektorerna på skolan 2, men även att de inte har lyckats skapa detta. De verkar som att 

de har svårt att förankra sin vision hos personalen och brist på tid är en förklaring till detta.  

 

Skolutveckling och gemensamma temaarbeten är alltså något som rektorerna förespråkar 

och de framhäver specialpedagogens roll inom skolutveckling “men det ser jag absolut att 

man kan ha specialpedagogen i det syftet att jobba med skolutveckling, det tycker jag är 
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ganska naturligt” (Rektor D). Ett sätt att göra detta menar de är att specialpedagogen ska 

vara väl förankrad i verksamheten och kan röra sig i skolan och i klassrummen, utan att 

lärarna känner sig ifrågasatta och granskade 

  

om den har det här transparenta, prestigelösa att den kan röra sig mycket i skolan så 

kan ju den ändå fånga upp mycket saker som man ser och som man sedan kan 

analysera och ställa in vad det är vi behöver utvecklas i tycker jag /… /som man då 

kan signalera till skolledningen till exempel (Rektor E).   

  

Det pågår ett värdegrundsarbete på skolan och att rektorerna har försökt att arbeta med detta 

i arbetslagen. Det framkommer dock att specialpedagogerna inte används som ett verktyg i 

detta arbete utan det är kuratorerna och enligt rektorerna beror det till största del på 

kuratorernas personligheter och ledaregenskaper att det har blivit så. 

  

Just nu har vi det här värdegrundsarbetet och där har vi ju försökt att arbeta i 

arbetslag och där har vi velat att specialpedagogen /.../ men det är väl egentligen 

kuratorerna som har varit mer drivande tror jag /.../ deras personligheter så det är 

väl därför tror jag (Rektor D) 

  

Rektorerna menar att de har svårt att få till organiseringen av såväl arbetsuppgifter som 

arbetsfördelning mellan de olika professionerna på skolan, vilket sannolikt påverkar 

specialpedagogens uppdrag och mandat. Att verktyget specialpedagog inte används innebär 

troligen att det inte finns en samsyn i verksamheten kring vad specialpedagogen kan bidra 

med och därmed blir förmodligen inte heller hens arbete meningsskapande.  

 

Skola 3 

Rektor G och H berättar att på deras skola står allas lika värde i fokus och för att 

upprätthålla det mottot börjar rektorernas arbete redan i intervjuer av nyanställda lärare. De 

lägger mycket vikt vid att säkerställa att det finns ett grundintresse för att vilja undervisa alla 

elever, oavsett om de har diagnoser eller är högpresterande. Rektorerna berättar att de själva 

också är aktiva och deltar i såväl klassrummen som på temadagar, och de hävdar att alla 

pedagoger på skolan vet om att det finns ett starkt krav på att man jobbar mycket med att 

skolan är till för alla. Specialpedagogen får därmed en hög ställning bland lärarna då hen, 
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likt rektorerna, också är aktiv och ofta syns bland eleverna. Rektorerna menar dock att en 

stor del är personbundet och att specialpedagogen måste ta för sig. 

  

alltså det är överallt så, som (Rektor H) sa att det är viktigt redan när man anställer 

kollar av, men om man är förbi den processen man kommer in till en skola, om det 

kommer en ny specialpedagog då är det oerhört viktigt att ledarna visar att det här 

är en viktig roll, men sen är det självklart viktigt hur specialpedagogen är /…/ att 

man inte är, man får inte vara för mjäkig utan man får se till att “jag vill hjälpa till”, 

på det sättet man vill för det finns ju tusen olika, man är som man är, man har sin 

personlighet, men att man tar sitt mandat också (Rektor G). 

  

Värdegrund och alla elevers lika värde är som tidigare nämndes något som, enligt 

rektorerna, förankras hos personalen redan i anställningsintervjun, och som ska genomsyra 

hela verksamheten. 

  

Den här skolan ska vara öppen för alla och det måste genomsyra och synas i allt vi 

gör, från det att vi rekryterar personal till hur vi agerar. Det är jätteviktigt, det 

räcker inte bara att ha visionen utan man måste vara delaktig i den, jag kan tänka 

mig att våra rektorskollegor har tänket men är inte delaktiga i det./.../ Det är ofta 

inte viljan som brister utan genomförandet… (Rektor H) 

Rektorerna tycks ha en ambition att använda verktyget specialpedagog så att det kommer 

verksamheten till gagn. Det medvetna arbetet att skapa en samsyn kring specialpedagogens 

uppdrag för all personal bidrar sannolikt till att hens arbete blir meningsskapande.  

Utmaningar i organiseringen 

Det verkar finnas olika faktorer som påverkar organiseringen av verktyget specialpedagog 

och hens uppgifter. Dessa faktorer ser vi påverkar såväl specialpedagogens mandat som 

arbetsuppgifter. 

  

På skola 2 verkar det vara naturligt att en specialpedagog är med och bedriver 

skolutveckling, och det tycks som om rektorerna förstår syftet med det också. Vad är det då 

som gör att specialpedagogen inte deltar i det värdegrundsarbete som för närvarande bedrivs 

på skolan? Det kan anas att kuratorerna på skolan har en framträdande roll här och Rektor E 

nämner att om specialpedagogerna har “det här transparenta, prestigelösa” sättet så skulle 
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det kunna fungera. Betyder då detta att specialpedagogerna på skolan inte är vare sig 

prestigelösa eller transparenta, och betyder det att kuratorerna innehar just dessa 

egenskaper? Rektorerna menar att arbetsfördelning kan förklaras med att specialpedagoger 

inte är villiga att ta en ledande roll 

  

de kan göra det åtgärdande arbetet då och sitter med eleven, men då fixar inte de 

inte det här andra uppdraget som är utredning och det här som är att styra upp med 

lärarna.  De allierade sig med lärarna och uttrycker hela tiden att de tycker att de 

gör ett så himla bra jobb. Och då går det inte, då funkar det inte, då är det kört 

liksom.  Då kan man inte vara specialpedagog (rektor E) 

  

Rektor E tycks mena att de två specialpedagogerna inte passar i den rollen, eftersom de inte 

har förmåga att utmana och ifrågasätta lärarna på skolan.  Samtidigt väcker det frågan om 

rektorerna alltså inte anser att lärarna gör ett bra jobb, eller om det handlar om att 

specialpedagogerna inte automatiskt allierar sig med rektorerna som är problemet. 

Samarbetet mellan de specialpedagoger och speciallärare som finns på skolan verkar det, 

som tidigare nämnts, vara kuratorn som styr upp i nuläget. Det verkar inte helt tydligt för 

rektorerna hur samarbetet ser ut eller hur ofta de träffas. 

  

Jag tror de har sina träffar alltså bara med specialpedagoger och speciallärare en 

gång i månaden.  Och sen har ju hela elevhälsan möte. Men tanken är väl då att 

man ska jobba mer med det förebyggande och hälsofrämjande. Nu är det ju 

kuratorn som har drivit den gruppen men nu ska ju jag ta över den sen (Rektor D). 

  

Rektorerna planerar dock att under våren kalla samman specialpedagogerna och 

speciallärarna för att gemensamt planera framåt inför nästa läsår. Det framkommer inte om 

detta är något de redan planerat eller om det endast är en tanke de har. 

  

Ett mer konkret systematiskt kvalitetsarbete menar de skulle kunna underlätta 

arbetsfördelningen för de olika professionerna inom elevhälsan, både i den centrala 

resursenheten och i elevhälsoteamet på skolan. De uttrycker att den nuvarande 

organisationen är både rörig och otydlig “Ja det kan ju verka lite skumt att just nu så, ja det 

är det väl också kan jag tycka, vi behöver få tydlighet kring det” (rektor E). “Men vi vill inte 

ha det så, vi behöver ha mer struktur kring det”(rektor D). Då de själva inte riktigt tycks ha 
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överblick över hur arbetsfördelningen ser ut inom och mellan de olika elevhälsoteamen, är 

det sannolikt otydligt även för övrig personal på skolan. 

  

Varför det brister i elevhälsans och specialpedagogens organisering uttalas inte, men en 

trolig faktor är att resursenheten drivs av en verksamhetschef som inte är anställd av skolan, 

och de andra specialpedagogerna och speciallärarna verkar ha lämnats lite åt sitt öde i och 

med detta. Det dubbla chefskapet för elevhälsan och resursenheten verkar innebära att 

rektorerna har svårt att veta hur de kan använda skolans resurser och verktyget 

specialpedagog på bästa sätt. För övrig personal kan det faktum att rektor delar ut 

specialpedagogiska uppgifter till olika personer i verksamheten göra det svårt att se den 

specialpedagogiska rollen som meningsskapande. 

  

Överlag verkar rektorerna på skola 2 ha svårt att få till organiseringen av verktyget 

specialpedagog. De önskar att ha en specialpedagog på varje enhet, något som de skulle 

kunna organisera utifrån de specialpedagoger och speciallärare de har. I deras önskemål kan 

man dock fundera på om det är specialpedagoger de vill ha, eller om det är biträdande 

rektorer. De pratar mycket om ledarskap, att de vill ha någon som personalfördelar, sitter 

med schemaläggning och som har kunskap om hur man organiserar.  

  

En utmaning för rektorerna i organiseringen av specialpedagogens arbete verkar vara 

huruvida lärarna är positivt inställda till specialpedagogiskt arbete, systematiskt 

kvalitetsarbete och till elevhälsan. Skola 1 tycks genomgående ha en god struktur på sin 

verksamhet och därmed också det specialpedagogiska verktyget, men de nämner också att 

det har underlättats av att lärarna har varit positivt inställda. “Men det beror på att vi har 

många duktiga lärare som är drivande och som vill det här… och det har vi haft jättetur 

med… det hade inte gått om det kom ovanifrån utan nu såg de ju fördelar med detta och sen 

så jobbar de efter det" (Rektor C). Det verkar alltså hänga på lärarnas inställning om 

specialpedagogen får mandat att handleda eller ej, trots rektorernas uppfattning om att det 

beror på deras systematiska arbete med att förtydliga specialpedagogens roll. 

  

På skola 2 nämner rektorerna endast en som ger handledning, och det är en tidigare 

speciallärare som numera arbetar som ämneslärare och har ett förstelärarskap. Hen har 

handlett lärarna i ett av arbetslagen i hur de kan arbeta med pojkar som har autism. Frågor 
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som väcks är dock varför inte de andra specialpedagogerna handleder de andra lärarna? 

Beror detta på att de specialpedagoger som finns inte räknas som den expertistillgång de 

skulle kunna vara? Är det i så fall lärarna som har en misstro till expertisen eller har 

rektorerna inte gett dem det mandatet? Något tydligt svar ges inte men Rektor D nuddar 

kanske i svaret när hen säger 

 

alltså man ska ju känna tillit till en specialpedagog /.../ det ska ju inte vara så 

att ja nu kommer hen och granskar mig utan det ska vara ett stöd för mig att 

se hur skulle jag kunna ändra i min undervisning, hur skulle jag kunna få 

med mig de här eleverna, hur ska vi jobba med den här killen som har de här 

anpassningarna 

 

Överlag verkar rektorerna på skola 2 ha svårt att få till samarbete mellan lärare och 

specialpedagoger, men också mellan sig själva och lärarna. En sannolik orsak som vi 

tidigare nämnt, är troligen att rektorerna har svårt att organisera verksamheten vilket gör att 

det också blir otydligt för lärarna. 

  

Det specialpedagogiska verktyget på skolan 2 förefaller otydligt då rektorerna inte tycks 

veta vilken funktion den centrala elevhälsan ska ha på skolan och dessutom använder den 

specialpedagogiska kompetensen som finns inom den egna verksamheten på varierande sätt. 

De tre utbildade specialpedagogerna har som sagt vissa uppdrag som skulle kunna ingå i det 

specialpedagogiska uppdraget, men arbetar samtidigt som speciallärare och undervisande 

lärare. Det verkar inte som att rektorerna har lyckats skapa en samsyn kring hur verktyget 

specialpedagog bäst kan användas. Då kan det vara förståeligt om man som specialpedagog 

föredrar en roll som speciallärare framför att ansvara för schemaläggning och 

resursfördelning. 

  

Tydlighet i specialpedagogens uppdrag 

Skola 1 

Samtliga rektorer uttrycker att specialpedagogen har en betydelsefull roll på skolan, men har 

till viss del olika syn på hur och varför de tycker så. Rektorerna A, B och C på skola 1 

menar att det bör finnas en uttalad arbetsfördelning mellan specialpedagog och speciallärare 
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“arbetsfördelningen är ju ganska tydlig, för specialläraren jobbar mot eleven och 

specialpedagogen jobbar emot lärarna kan man säga” (rektor A). 

  

Skola 1 har en bestämd tanke med hur de vill använda verktyget specialpedagog och de 

arbetsuppgifter som beskrivs har en tydlig koppling till examensmålen för 

specialpedagogen. De är aktiva i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö, de genomför 

pedagogiska utredningar, skriver åtgärdsprogram samt handleder kollegor, elever och till 

viss del även vårdnadshavare.    

  

Skolans två specialpedagoger har del i att skapa en lärmiljö där alla elever känner en 

tillhörighet.  Rektorerna påtalar flera gånger vikten av systematik i arbetet och de menar att 

de utvärderar sitt elevhälsoarbete kontinuerligt för att komma framåt i skolans utveckling 

mot deras vision. I år har rektorerna gjort det än tydligare hur en lektionsstruktur ska se ut på 

skolan och har tillsammans med specialpedagogerna skapat ett dokument där detta framgår 

samt ett gemensamt bildstöd som ska användas av alla lärare på skolan så att blir lätt att 

uppfatta för eleverna. 

  

Rektorer och specialpedagoger har även sett över den fysiska miljön på skolan genom att 

bland annat köpa in skärmar, taktila verktyg och höj- och sänkbara stolar. Rektorerna 

uttrycker också att specialpedagogen är nära samarbetspartner till ledningen på skolan, 

vilket i huvudsak handlar om att arbeta tillsammans för att verkställa arbetet kring eleverna, 

framförallt elever i behov av särskilt stöd. “vi har ju jobbat väldigt mycket nu med att NPF 

anpassa våra miljöer och våra lektionsstrukturer och vår undervisning och med bildstöd i 

alla klassrum och så. Och det har ju letts utav /.../ specialpedagogerna har ju varit en del i det 

här tillsammans med oss i ledningen” (Rektor A). 

  

Rektorerna verkar veta vad de vill med sin verksamhet och hur de vill använda sig av 

verktyget specialpedagog i sin verksamhet. De tycks även veta vilken kompetens 

specialpedagogerna har utifrån examensmålen och deras uppdrag utformas därefter. 

Specialpedagogerna arbetar på organisationsnivå genom att vara en viktig samarbetspart för 

ledningen i arbetet mot att utveckla skolan, samtidigt arbetar de på både grupp- och 

individnivå med handledning och diagnoskännedom för arbetslag, klasser och individuella 

lärare och elever.   
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Skola 2 

Rektorerna D, E och F på skola 2 har något otydlig beskrivning av hur verktyget 

specialpedagog bör användas och tycks inte ha kunskap om vad som ingår i examensmålen.  

De är överens om att det i specialpedagogutbildningen bör ingå en kurs i ledarskap, då de 

anser att specialpedagogen ska vara ledningens “förlängda arm och pusha organisationen i 

olika riktningar” (Rektor E). Dessutom menar de att specialpedagogen ska vara delaktig i 

schemaläggning och personalfördelning och arbeta mycket nära sin rektor. De önskar ha en 

specialpedagog i varje arbetslag för att driva arbetet kring eleverna. För närvarande har de 

fyra arbetslag på skolan och det visar sig också att de har tre utbildade specialpedagoger i 

sin verksamhet och dessutom en specialpedagog i kommunens resursenhet som skolan har 

tillgång till. Ingen av de tre som är anställda av skolan arbetar som specialpedagog för 

närvarande, två av dem arbetar som speciallärare med vissa specialpedagogiska uppdrag, 

exempelvis pedagogiska utredningar och den tredje arbetar som lärare och har ett 

försteläraruppdrag där hen ska handleda personal i hur man bemöter elever med olika 

diagnoser.   

  

Skola 2 har elevuppföljningsmöten var fjärde vecka där elevhälsans personal deltar.  Å ena 

sidan menar rektorerna att dessa möten ger bra diskussioner där och då, men å andra sidan 

motverkar det att ha löpande pedagogiska diskussioner, menar de. De nämner inte heller 

specialpedagogen specifikt utan refererar till elevhälsan. Rektorerna uttrycker ett behov av 

att skapa ett tydligare systematiskt kvalitetsarbete på skolan och ett årshjul där det är 

överskådligt vad som sker under läsåret samt vem som är ansvarig för de olika delarna. 

  

Förutom en önskan om att ha tillgång till mer specialpedagogisk kompetens resonerar 

samma rektorer kring specialpedagogens roll i förhållande till skolans ledning “en som hade 

jobbat väldigt nära rektor liksom i helheten i allt liksom hur man organiserar /.../  men ja 

som också precis som du säger här kan vara det pedagogiska stödet ute i verksamheterna” 

(rektor D).  De menar att det är viktigt att ha samsyn inom en organisation och att 

arbetsfördelningen är tydlig. De berättar att de precis innan intervjutillfället hade diskuterat 

just detta utifrån en bild på en fotbollsplan som finns i en bok de nyligen läst. 
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man vill ju att skolan ska se ut som en fotbollsplan ungefär alla vet vart målet är, 

alla vet vad det är för ramar som gäller, vi har någon som blåser i pipan när det inte 

funkar och så vidare, alla jobbar tillsammans.  Men oftast ser ut lite så här [visar 

bild från boken] många är inte ens på plan liksom, alla har olika bollar, alla jobbar i 

varsitt tält och kickar ut sin boll så fort som möjligt (rektor E). 

  

Ovan citat kan tolkas som att rektorerna troligen anser att personalen på skolan, där 

elevhälsopersonalen ingår, inte delar rektorernas syn på hur verksamheten ska bedrivas och 

inte samarbetar i tillräckligt stor utsträckning. När lärare möter elever som utmanar dem vill 

de hellre bli av med “problemet” och ge det till någon annan, än att sitta tillsammans och 

diskutera hur man bäst kan möta eleven. Det kan också vara så att rektorerna är medvetna 

om att de inte lyckats skapa en samsyn på skolan, men att de däremot inte ser att de själva 

också lämnar över problemet genom att skylla det på lärarna. 

  

Rektorerna på skola 2 ger uttryck för en mängd olika arbetsuppgifter som de anser att en 

specialpedagog ska ha, bl. a schemaläggning, personalfördelning och organisering av 

verksamheten men det tycks mer handla om deras personliga önskemål än en kunskap om 

vilken kompetens en utbildad specialpedagog har. 

 

Skola 3 

Rektorerna G och H på skola 3 uttrycker att deras specialpedagog har en betydande del i 

arbetet med att få alla elever på skolan att känna sig välkomna och få möjlighet att lyckas i 

skolan “alltså lyfta upp dem [elever med funktionsvariation, vår anm.] som en naturlig del 

av skolan bland övriga elever” (Rektor G).  Ca 25-30% av eleverna har någon form av 

diagnos och specialpedagogens främsta roll i och med det är att handleda lärarna och ge dem 

verktyg så att de känner att de får stöd och hjälp i klassrumssituationerna. Dessutom 

bedriver specialpedagogen ett stort arbete tillsammans med eleverna varje år där de elever 

som vill under en temadag får berätta om sina funktionshinder för de andra eleverna, något 

som är mycket uppskattat av alla på skolan. 

  

Rektorerna G och H menar att rektorer, specialpedagoger och lärare har ett nära samarbete 

runt eleverna och det gemensamma ansvaret är förankrat hos alla. Det verkar inte råda några 

som helst tvivel kring vilket elevperspektiv som ska finnas på skolan. På skolan har man 
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arbetat målmedvetet för att få med personalen på tåget och dra åt samma håll och 

rektorernas anser att deras målbild över vilken skola de vill ha har implementerats väl bland 

lärarna.  Specialpedagogerna får också i och med detta ett uttalat mandat i verksamheten och 

blir en naturlig del av både elevers och lärares vardag. Rektorerna poängterar att 

specialpedagogen ska vara med eleverna och inte ägna majoriteten av sin tid till utredning 

och kartläggning, “vår skola är utformad på så sätt att vi ska vara hands-on allihop som 

jobbar och det gäller även specialpedagogen.” (Rektor G) 

  

På skola 3 arbetar specialpedagogerna ofta direkt mot eleverna vad gäller olika 

funktionsvariationer för att avdramatisera olika diagnoser, ett arbete som rektorerna menar 

är starkt sanktionerat av skolans värdegrund. Specialpedagogerna arbetar också med 

föräldrar för att trygga dem i vad det innebär att deras barn har en diagnos och de handleder 

även kollegor. Överlag har specialpedagogerna en handledande funktion på skolan och 

enligt rektorerna har de ett starkt mandat bland kollegorna. Det beror dels på att rektorerna 

gett dem det, men också på att specialpedagogerna aktivt själva har tagit sig det mandatet, 

hävdar rektorerna. Handledningen kan ske såväl individuellt med lärare men den vanligaste 

strukturen för handledning är med arbetslagen, det är en mötesstruktur som byggts upp för 

att möjliggöra just detta. Rektorerna berättar att det även vid behov sätts ihop nätverk kring 

elever för att stötta både elever och, om det behövs, föräldrar. Nätverken kan bestå av lärare 

och/eller sjuksköterska eller andra professioner på skolan, dock är alltid specialpedagog med 

då “väldigt mycket handlar om att strategi och verktyg för att få de här eleverna att fungera” 

(Rektor G). 

  

Rollen som specialpedagogen får och tar kan variera mellan skolor menar båda rektorerna på 

skola 3, och de ser det som positivt att specialpedagogen till mångt och mycket själv får 

forma den. De påpekar vikten av se både funktionen och personen och att man bygger 

organisationen utifrån såväl detta som en tydlighet i vad som förväntas. 

  

På skolan finns ett tvålärarsystem där specialpedagogen ibland kan vara en av två lärare, 

även om detta inte är specialpedagogens huvudsakliga funktion, något som rektorerna 

poängterar. Men de menar att det finns fördelar med ett sådant samarbete då det uppstår en 

gemensam förståelse för både undervisningen och elevarbetet. Detta underlättar också för 
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specialpedagogerna att få tillträde till klassrummen för att kunna analysera och se mönster i 

såväl undervisning som i lärmiljön. 

  

Vikten av att specialpedagogen finns med i verksamheten påtalas flera gånger av rektor G 

och H på skola 3. De anser inte att en specialpedagog ska sitta på sitt rum och utreda utan 

måste vara synlig och tillgänglig för alla, vilket tycks innebära såväl ledning som lärare och 

elever. Det framkommer att den nuvarande specialpedagogen även arbetar som kurator viss 

del av sin tjänst, samt att skolan har ett tvålärarsystem där specialpedagogen vissa lektioner 

är en av lärarna. Det specialpedagogiska uppdraget är inte tydligt förankrat mot 

examensmålen, utan tycks innehålla flera olika roller. Rektorerna menar att de kombinerar 

person och funktion när de ser över sin organisation och att personliga önskemål och 

intressen är något som de försöker ta hänsyn till när de fördelar tjänster och uppdrag. Det 

kan innebära att det blir svårt att definiera vad som är specifikt för verktyget specialpedagog 

i verksamheten, samtidigt som det säkerligen skapar engagemang bland personalen att de 

känner stöd i ledningens strävan efter rätt uppgift till rätt person. Det faktum att skolan är 

liten ger troligtvis större möjlighet att organisera på detta sätt och att ha en specialpedagog 

som tillbringar mycket tid i verksamheten. 

Resultatsammanfattning 

När det gäller frågan om hur rektorer organiserar för den specialpedagogiska yrkesrollen 

framkommer att rektorer gör detta på olika sätt. Det tycks som att när ledningen på skolan 

har en uttalad vision för sin verksamhet blir också specialpedagogens arbete 

meningsskapande, både själva organiseringen och de arbetsuppgifter som specialpedagogen 

utför. Ett sätt att organisera verktyget specialpedagog är att ge hen uppdrag att arbeta 

övergripande med att utveckla skolans lärmiljö och göra den mer tillgänglig för eleverna, 

områden som kan härledas till examensmålen. Ett annat sätt att organisera för att skapa en 

skola som är tillgänglig för alla är att göra specialpedagogen tillgänglig i verksamheten och i 

klassrummet. Om alla vuxna interagerar med alla elever normaliseras det avvikande och då 

är inte specialpedagogen någon som endast de elever med svårigheter möter, utan hen finns 

tillgänglig för alla.  

 

Det framkommer också att både specialpedagogens personliga egenskaper och hens 

kompetens är faktorer som är betydelsefulla för hur rektorer organiserar för 

specialpedagogens arbete.  På skola 1 är det kompetensen utifrån examensmålen som är i 
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fokus när det gäller organiseringen av specialpedagogernas arbete utifrån skolans vision. 

Rektorerna på skola 3 ser till specialpedagogens kompetens, men begränsas inte av de delar 

som ingått i utbildningen utan även lyfter in personens egna intressen och engagemang när 

de bygger sin organisation.  På skola 2 verkar det däremot som att den specialpedagogiska 

kompetensen som rektorerna anser sig behöva redan finnas i verksamheten, men av olika 

skäl används de inte på det sätt som rektorerna önskar. Samtidigt kan man se att de 

arbetsuppgifter som de utbildade specialpedagogerna på denna skola utför; undervisning av 

elever och viss kartläggning av klassrumsmiljöer, i sig är meningsskapande eftersom de 

förhoppningsvis förbättrar skolsituationen för eleverna.  

 

Det framkommer även olika utmaningar som rektorer ställs inför när de organiserar för 

specialpedagogens arbete. En otydlig organisation gör det svårt för rektorerna både att skapa 

mening för verktyget specialpedagog i verksamheten och att tilldela arbetsuppgifter som 

bidrar till skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. Rektorerna ger mandat men 

samtidigt är specialpedagogens personliga egenskaper betydelsefulla för den roll som hen 

får på skolan. Ledaregenskaper och förmåga att ta för sig är några egenskaper som 

rektorerna nämner och som har betydelse för specialpedagogens roll. Samtidigt tycks det 

uppenbart att i de verksamheter där rektorerna själva har en tydlig bild av hur de ska 

organisera för specialpedagogen har hen mandat för sitt arbete.  

 

 

Viss flexibilitet tycks viktig för specialpedagogen och det kan handla om att 

specialpedagogen i grunden inte arbetar med elever, men samtidigt behöver vara öppen för 

individuella samtal med elever som fått deras förtroende eller att specialpedagogen utför 

olika arbetsuppgifter utifrån vad som passar hen och verksamheten bäst.  Den något otydliga 

uppdragsbeskrivningen i specialpedagogens examensmål kan gynna arbetsrollen och 

innebära att det skapas ett frirum för varje verksamhet att själv organisera. På samtliga 

skolor framkommer det att rektorerna anser att handledning och skolutveckling är 

arbetsområden som antingen ingår eller bör ingå i specialpedagogens uppdrag och båda 

dessa är områden som ingår i examensförordningen. Utarbeta åtgärdsprogram framkom på 

en av skolorna som en uppgift som är ålagd specialpedagogerna och även det ingår i 

examensförordningen. Ytterligare arbetsområden som framkommer när det gäller hur 

rektorerna anser sig organisera för specialpedagogen är att stödja elever, något som sker 
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både individuellt och i klass och framförallt tycks handla om att hjälpa elever med strategier 

för att hantera sina svårigheter.  
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 8. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter 

samt val av metod diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras och problematiseras i jämförelse med tidigare forskning. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattande slutsatser och vidare forskning. 

  

Metoddiskussion 

Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att öka kunskapen kring hur rektorer 

anser att de organiserar för specialpedagogens arbete, och hur denna organisering 

påverkar specialpedagogens funktion i skolan. Vårt val av kvalitativ intervjustudie i 

fokusgrupp har lämpat sig väl med denna studies syfte, då denna metod används för att 

ta reda på människors åsikter och uppfattningar utifrån ett fokusområde. Under en 

fokusgruppsintervju synliggörs synpunkter och åsikter på ett sätt som hade varit svårt 

att få fram i enskilda intervjuer (Denscombe, 2018). Dessutom är fokusgruppsintervjuer 

tidssparande då man får många svar samtidigt. En nackdel med fokusgrupper är att det 

kan vara svårt att hitta en tid som passar alla. En annan svårighet uppstår om en av 

deltagarna inte deltar vid intervjutillfället på grund av sjukdom eller annat. Det innebär 

en röst mindre vilket påverkar fokusgruppens storlek, dock menar Denscombe att i 

småskaliga forskningsprojekt kan gruppen bestå av färre än sex till nio deltagare vilket 

annars är idealet. Bilden av gruppens uppfattningar kommer heller inte fram om man 

skulle välja att intervjua den frånvarande deltagaren vid ett senare tillfälle. Genom att 

intervjua rektorer menar vi att studien har bidragit till insikt om hur specialpedagogens 

arbete kan organiseras på skolor, eftersom det är rektor som är ansvarar för att leda och 

fördela arbetet i sin verksamhet. Den roll som specialpedagogen får och de 

arbetsuppgifter som tilldelas beror därför i stor utsträckning på hur rektor väljer att 

använda sig av denna kompetens.  

  

Valet av semistrukturerad intervju var en fördel då det gav oss möjlighet att låta 

respondenterna utveckla sina svar genom att ställa följdfrågor.  Det innebar även att vi 

kunde vara flexibla i vilken ordning vi ställde frågorna och gav oss möjlighet att 

förtydliga och förbättra frågorna under intervjuerna. 
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Möjligheten att få intervjua rektorer i grupp gick lättare än vi trodde och de första 

rektorsgrupperna vi kontaktade gav snabbt positiv respons på att delta i vår studie. Den 

tredje fokusgruppen var svårare att få till, då flera rektorer uppgav att de var upptagna 

med tjänstefördelning etc. Inledningsvis var tanken att samtliga fokusgrupper skulle 

bestå av tre eller fler rektorer, men på grund av sjukdom består en av intervjuerna av 

endast två rektorer.  Vi valde dock att genomföra intervjun då tid är en bristvara och de 

tre intervjuerna sammanlagt gav oss åtta respondenter.   

  

Vi valde att spela in intervjuerna med våra båda mobiler för att säkerställa att allt som 

sades kom med. Detta fungerade mycket bra och vi kunde under intervjuerna fokusera 

på det som sades och föra anteckningar under intervjuns gång. Alla konversationer gick 

att återge vid transkriberingen och det var heller inga svårigheter att urskilja de olika 

rektorernas röster på inspelningen, något som vi hade funderingar kring inför den första 

intervjun. Nackdelen med ljudinspelning är att det inte ges möjlighet att registrera gester 

eller miner under intervjun, och inte heller samspelet mellan deltagarna i fokusgruppen, 

något som hade kunnat ge ytterligare en dimension till analysen. 

  

Användningen av kodning som analysverktyg och jämförelse av våra kategoriseringar 

underlättade vår analys av materialet. Genom att använda den hermeneutiska spiralen 

som analysverktyg har vi fått djupare förståelse för vår empiri genom att vi analyserat 

intervjusvaren i flera steg. Organisationsteorin och dess begrepp har än mer fördjupat 

vår analys och därmed gett oss ytterligare dimensioner i bearbetningen av materialet. Vi 

menar att det varit en fördel att genomföra studien tillsammans då vi kunnat diskutera 

vår tolkning av resultatet och bidragit med fler infallsvinklar till vår analys. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur rektorer anser sig organisera för 

specialpedagogens arbete och hur detta påverkar specialpedagogens funktion i skolan. 

Vi har inspirerats av Gerrbos (2012) tolkning av Weick organisationsteori, och vi utgår 

från begreppen Sensemaking och Tool-dropping, med utgångspunkt i föreställningen att 

det inte blir något meningsskapande med det specialpedagogiska arbetet i skolorna om 

inte rektorerna använder verktyget specialpedagog. I detta avsnitt har vi valt ut de mest 
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framträdande aspekterna från resultatdelen och diskuterar dessa i relation till tidigare 

forskning under rubrikerna Rektors organisering, Specialpedagogens mandat och 

Specialpedagogens arbetsuppgifter. Avslutningsvis diskuteras vilka slutsatser som kan 

dras av denna studie. 

  

Rektors organisering   

En inkluderande skolmiljö ställer höga krav på lärare att skapa en undervisningsmiljö 

där är alla elever känner tillhörighet och som anpassas efter alla elevers individuella 

förutsättningar och behov. Rektors organisering av specialpedagogens arbete får här 

betydelse eftersom specialpedagogen dels kan ha till uppgift att handleda lärarna i 

arbetet kring elever vi behov av stöd och dels kartlägga och analysera skolans lärmiljö 

och göra den tillgänglig för alla elever. Det är angeläget att rektorer lägger stor vikt vid 

att få till en samsyn - sensemaking - så att alla professioner har samma uppfattning om 

vem som gör vad i verksamheten.  Vidare krävs också att rektorer använder 

specialpedagoger till det de ska användas - tool-dropping - så att redskapet används på 

rätt sätt.          

 

Tidigare forskning visar att begreppet en skola för alla är något som många rektorer har 

svårt att få till i praktiken. Som orsak till detta påpekas dels att begreppet uppkom 

utifrån politiska intentioner som inte alltid var förankrad i skolans verksamhet 

(Lansheim, 2010) och dels att det kan tolkas på olika sätt beroende på profession 

(Lindqvist, 2013).  Begreppet en skola för alla är också nära förknippat med synen på 

inkludering som både varit i fokus för skolsystemet i Sverige och även internationellt. 

Rörelsen bort från segregerade lösningar i skolan har inneburit att man behövt ställa om 

synen på hur man inom skolan ska använda sig av speciallärare och specialpedagoger 

(Cole, 2007; Cameron & Lindqvist, 2013; Abbott, 2007).   

  

Resultatet visar att samtliga rektorer i vår studie anser att det är viktigt att skapa en 

tillgänglig lärmiljö, alltså en skola för alla.  De anser också att specialpedagogen har en 

betydelsefull roll i detta arbete, men det framkommer även att de organiserar för detta 

på olika sätt. På skolor där det finns en uttalad vision om allas lika värde och där 

verksamheten genomsyras av ett specialpedagogiskt förhållningssätt på så sätt att man 

talar öppet om funktionsvariationer och andra svårigheter, verkar specialpedagogen ha 
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en mer framträdande roll. Det kan visas genom att specialpedagogen är synlig i 

verksamheten eller att hen har en mer övergripande roll som utvecklar hela skolan. En 

skola som har ett uttalat gemensamt ansvar för alla elever är en framgångsfaktor (Bettini 

et al., 2016), och det gemensamma ansvaret bidrar också till ett meningsskapande för 

alla aktörer. 

  

Dubbel organisering av elevhälsan, med en central resursenhet och en elevhälsa på 

skolan, kan göra det svårt att skapa ett gemensamt synsätt och att fördela arbetet. Den 

praktiska organiseringen av det specialpedagogiska uppdraget bör diskuteras i 

kunskapande samtal så att alla förstår vad uppdraget går ut på (von Ahlefeld Nisser, 

2014). Den otydliga organiseringen av elevhälsan skapar också förvirring för såväl 

rektorer som för resten av personalgruppen i vem som ska leda. Det är till viss del 

förståeligt att uppdraget emellanåt kan kännas övermäktigt för rektorer och att de 

därmed önskar att specialpedagoger ska bistå dem vad gäller ledarskap. Det är dock 

rektor som har det ytterst ledande ansvaret för att organisera sin verksamhet på bästa 

sätt så att användandet av verktyget specialpedagog blir meningsskapande.  

  

 Specialpedagogens mandat  

I vår studie visar det sig att flera av rektorerna anser att specialpedagogen själv har ett 

ansvar att skapa mandat för sin roll. Samtidigt påpekas vikten av att skolans ledning 

tydliggör för personalen vilken funktion specialpedagogen ska ha och vad den ska bidra 

med till verksamheten, vilket vi tolkar som att sensemaking och tool-dropping gällande 

specialpedagogens mandat är viktigt för de flesta av rektorerna.  Eftersom 

specialpedagogen b.la har till uppgift att arbeta på organisationsnivå är det 

betydelsefullt att personalen känner förtroende för både personen och funktionen 

specialpedagog. Dels eftersom specialpedagogen har till uppgift att handleda sina 

kollegor, något som underlättas av ett ömsesidigt förtroende och dels eftersom 

specialpedagogen också ska finnas med i verksamheten och ibland delta på lektioner 

som ett led i att kartlägga lärmiljön. 

  

Tidigare forskning visar att det har tagit tid att skapa legitimitet för yrkesrollen 

specialpedagog, något som delvis beror på att att skolorna behövde tänka om när det 

gällde vilka arbetsuppgifter specialpedagogen skulle ha. Rektors betydelse för att 
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tydliggöra detta är något som påtalas av både Malmgren Hansen (2002) och Lansheim 

(2010). Utifrån resultatet i denna studie kan man skönja att flera av rektorerna nu ser 

vikten av att de som skolledare tydliggör specialpedagogens arbete för all personal för 

att kunna använda sig av kompetensen på bästa sätt. 

  

Rektors organisering av specialpedagogens arbete har betydelse för vilket mandat hen 

får i verksamheten. Samtidigt har man själv ett ansvar för att tydliggöra sin roll och för 

att skapa förtroendefulla relationer med kollegor. Cole (2007) visar i sin studie att 

specialpedagogens arbete riskerar att bli övermäktigt om inte rektor tar ansvar för att 

organisera för denna och även Abbott (2007) påpekar att stöd från ledningen är 

avgörande för att specialpedagogens arbete ska bli både rimligt och givande. I den här 

studien framkommer en mängd olika arbetsuppgifter som specialpedagogerna utför eller 

som rektorerna anser att de bör utföra. Det tycks alltså som att det även nu är svårt att 

definiera exakt vad specialpedagogen ska arbeta med, även om samtliga rektorer i denna 

studie nämner både handledning och skolutveckling som primära uppgifter. 

  

Det tycks som att rektorerna förväntar sig att specialpedagog bör vara flexibel så att 

rollen kan utformas efter både verksamhetens behov och rektors önskemål, vilket ibland 

kan innebära att man förväntas finnas med i verksamheten. I sig kan det vara ett positivt 

uttryck för att man ska vara på tå och hjälpa till lite överallt, men det är önskvärt att 

flexibiliteten förklaras tydligt för alla inblandade så att specialpedagogen inte blir allas 

hjälpreda och gör sådant som inte ingår i yrkesrollen. Vad gäller att vara aktiv och synas 

i verksamheten så är det i sig inte ett motsatsförhållande till att göra utredningar. En 

specialpedagog ska kartlägga och utreda och i dessa arbetsuppgifter ingår att 

dokumentera, vilket måste kunna få göras utan att känna stress för “att man sitter på sitt 

rum”. Här behöver rektorerna se över hur man använder verktyget specialpedagogen så 

att den ena arbetsuppgiften inte utesluter den andra. 

  

Samtidigt kan man som specialpedagog vara aktiv i verksamheten och ha ett tydligt 

mandat, utan att för den skull hela tiden vara tillgänglig och synlig. Ett övergripande 

uppdrag för att skapa en tillgänglig lärmiljö och öka förståelsen för alla elevers olika 

svårigheter kan innebära att specialpedagogens arbete är väl synligt även om inte 

personen specialpedagog är det. En skolas storlek kan vara en förklaring till varför man 
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organiserar på olika sätt, då det är lättare att vara tillgänglig för alla elever på en mindre 

skola.  

  

Det kan uppstå en intressekonflikt i såväl mandat som arbetsuppgifter, om man som 

specialpedagog själv ska forma sin roll och därmed sitt uppdrag. Om specialpedagogen 

lägger fokus på kartläggningar och utredningar kan det minska förekomsten av t.ex. 

handledning till lärarna. Om pedagoger har en föreställning om att specialpedagogen 

ska bedriva stödundervisning, kan det behövas en tydlig arbetsbeskrivning och stöd av 

rektor för att specialpedagogen istället genom handledning vänder pedagogernas blick 

till deras egen undervisning. Specialpedagogernas breda uppdrag gör det svårt för dem 

att kunna allt om alla områden som kan relateras till skolsvårigheter för eleverna 

(Göransson et al. 2015a). Detta i kombination med andra professioners förväntningar 

och föreställningar om uppdraget, kan innebära en daglig kamp för specialpedagoger att 

hävda sin legitimitet. Ett klart uttalat uppdrag gynnar såväl person som funktion. Därför 

menar vi att stöttning och arbetsfördelning - tool-dropping - från rektor och en 

gemensamt definierad syn - sensemaking - på det specialpedagogiska uppdraget inom 

verksamheten, är en grundsten för specialpedagogens förutsättningar att få mandat i 

verksamheten. 

  

Specialpedagogens arbetsuppgifter  

Som ovan nämnts visar resultaten från denna studie att specialpedagogens yrkesroll inte 

är helt enkel att definiera för rektorer. Samtliga åtta rektorer i vår studie anser att den 

specialpedagogiska kompetensen behövs. De beskriver att specialpedagogen har en 

övergripande funktion och att den ska vara ett stöd för både ledning och lärare i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. De arbetsuppgifter som rektorerna nämner är 

handledning, kartläggning, observationer, utredningar samt arbeta med diagnos-

medvetenhet både för enskilda elever, klasser, lärare och vårdnadshavare. Ingen av 

rektorerna anser att specialpedagogen ska ha ämnesundervisning som arbetsuppgift men 

trots det är detta något som ingår i specialpedagogernas arbetsuppgifter på två av 

skolorna i vår studie. Återigen visar detta på vikten av att skapa en gemensam förståelse 

av specialpedagogens uppdrag - för såväl rektorer som för lärare, annars riskerar 

specialpedagogens arbetsuppgifter att organiseras på tyckanden och vad som passar bäst 

för stunden. Några av rektorerna i vår studie behöver se över sin organisering av 
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verktygen specialpedagoger för att bättre dra nytta av dem. Dessutom bör vissa av 

rektorerna analysera sin organisering för att säkerställa om specialpedagogen verkligen 

behöver användas i klassrummet eller om hen är ett bättre redskap i en annan uppgift.  

 

Både Gerrbo (2012) och Lindqvist (2013) menar att specialpedagogens otydliga 

uppdrag kan bero dels på att det saknas en arbetsbeskrivning för yrket och dels på att 

skollagen inte specificerar vilken specialpedagogisk kompetens som ska finnas på 

skolan. Framförallt kan detta påverka synen på specialpedagog och speciallärare, två 

yrkesgrupper med snarlika examensmål och som båda innehar specialpedagogisk 

kompetens. Lindqvist studie visar att de flesta rektorer inte anser att undervisning bör 

ingå i specialpedagogens uppdrag, men trots det så är undervisning av enskilda eller 

mindre grupper av elever en vanlig arbetsuppgift, trots att detta inte ingår i 

examensmålen. Göransson et al. (2015b) kommer fram till liknande resultat i sin studie 

och visar att specialpedagoger i regel inte arbetar med varken handledning eller 

skolutveckling. von Ahlefeld Nisser (2014) hävdar att i talet om speciallärares och 

specialpedagogers uppdrag verkar en samsyn råda hos de flesta professioner, men i 

praktiken och i organiseringen skiljer sig uppfattningarna åt, vilket ger pedagogiska 

konsekvenser.   

  

Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 

Specialpedagogens roll på skolor skiljer sig mycket åt och det breda uppdraget 

sammantaget med en svagt förankrad politisk intention med detsamma (Lindqvist, 

2013), gör att många rektorer har svårt att organisera den specialpedagogiska 

verksamheten, vilket också visar sig i vår studie. I resonemanget kring 

specialpedagogens roll, mandat och arbetsuppgifter är rektorerna överens om vilken 

betydelsefull funktion specialpedagogen har. Arbetsuppgifter som nämns är 

handledning, skolutveckling, diagnosmedvetenhet och åtgärdsprogram, vilka alla kan 

härledas till specialpedagogens examensmål. När det kommer till det praktiska - vad 

specialpedagogen faktiskt gör på de tre skolorna - visar det sig dock att det skiljer sig en 

hel del från vad examensmålen säger att en specialpedagog ska göra.  

 

Det framkommer i såväl forskning som i vår studie, att specialpedagogens mandat och 

arbetsuppgifter är avhängt rektors stöd. En genomarbetad och klart uttalad 
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arbetsbeskrivning som är väl förankrad hos både specialpedagog och lärare, är ett led i 

att stärka och förtydliga specialpedagogens uppdrag på skolorna. En viss flexibilitet i 

användandet av verktyget specialpedagog är önskvärt, men det är viktigt att samsyn 

råder så att specialpedagogen inte används till godtyckliga arbetsuppgifter.   

 

Sammanfattningsvis visar såväl vårt resultat som tidigare forskning att det 

specialpedagogiska uppdraget är svårt att organisera för och att det fortfarande inte står 

helt klart för alla professioner på en skola vilka specialpedagogens huvudsakliga 

uppgifter är. Genom vår studie ges en inblick i hur rektorer anser sig organisera 

specialpedagogens arbetsuppgifter och hur detta påverkar hens funktion. Då studien 

begränsas till rektorers uppfattningar skulle vidare forskning även kunna innefatta hur 

specialpedagoger anser att rektorerna organiserar deras arbete. Det finns även ett 

intresse av att inbegripa pedagogers åsikter i frågan, främst för att försöka sprida 

kunskap om det specialpedagogiska uppdraget. En studie med större omfattning hade 

möjliggjort detta och kunnat bidra till en djupare insikt i rektorers organisering av 

specialpedagogens arbete. 

 

  

För det specialpedagogiska verksamhetsområdet är vår studie relevant då den visar att 

det fortfarande finns en stor variation i hur rektorer använder sig av verktyget 

specialpedagog. En tydligare arbetsbeskrivning som utgår från examensmålen samt en 

reglering i styrdokumenten om den specialpedagogiska professionens betydelse skulle 

gynna inte bara den enskilda specialpedagogens uppdrag, utan även ge rektorer stöd í 

hur de ska organisera för specialpedagogen. Detta skulle i sin tur gynna alla 

professioner i skolan då det blir tydligare vilka förväntningar de kan ställa på 

specialpedagogens funktion och i förlängningen kan detta få betydelse i arbetet med 

elever som är i behov av särskilt stöd.   

    

  

    



52 

 

 9.   Referenslista 

Abbott, Lesley. (2007) Northern Ireland Special Educational Needs Coordinators 

creating inclusive environments: an epic struggle, European Journal of Special 

Needs Education, 22:4, 391-407, DOI: 10.1080/08856250701650003 

  

Berg, Gunnar. (2011). Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur 

  

Bettini, E. A., Crockett, J. B., Brownell, M. T., & Merrill, K. L. (2016). Relationships 

Between Working Conditions and Special Educators’ Instruction. The Journal of 

Special Education, 50(3), 178–190. https://doi.org/10.1177/0022466916644425 

 

Blossing, Ulf.  (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: roller och 

implementeringsprocess. Pedagogisk Forskning I Sverige Årgång 18, nr 3-4. 

  

Cameron, D.L & Lindqvist, Gunilla. (2013).  David Lansing Cameron & Gunilla 

Lindqvist (2014) School district administrators’ perspectives on the professional 

activities and influence of special educators in Norway and Sweden, International 

Journal of Inclusive Education, 18:7, 669-685, DOI: 

10.1080/13603116.2013.803609 

  

Cole, Barbara Ann. (2007). Mission impossible? Special educational needs, 

inclusion and the re-conceptualization of the role of the SENCO in England and 

Wales. European Journal of Special Needs Education, 20(3), 287-307. doi: 

10.1080/08856250500156020 

  

Denscombe, Martyn. (2017). Forksningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskapen. Lund: Stundentlitteratur. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. 2015. Kvalitativ forskning och kvalitativ 

analys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s. 16-41). 

Stockholm: Liber. 

  

https://doi.org/10.1177/0022466916644425


53 

 

Gerrbo, Ingemar. (2012) Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering 

I praktiken. (Doctoral thesis, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 326). 

Göteborgs universitet. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/30583 

  

Göransson Kerstin, Lindqvist, Gunilla, Klang, Nina, Magnusson, Gunnlaugur & 

Nilholm, Claes. (2015a).  Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares 

arbete och utbildning. Karlstad: Karlstad Universitet. 

  

Göransson, Kerstin, Lindqvist, Gunilla & Nilholm, Claes. (2015b) Voices of 

special educators in Sweden: a totalpopulation study. Educational Research, 

57(3), 287-304, doi: 10.1080/00131881.2015.1056642 

  

Högskoleverket. (2006). Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska 

universitet och högskolor. Rapport 2006:10 R. Stockholm: Högskoleverket. 

  

Högskoleverket. (2012). Behovet av specialpedagogexamen och 

specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan. Rapport 2012:11 R. 

Stockholm:Högskoleverket. 

  

Jarl, Maria, Blossing, Ulf & Andersson, Klas.(2017) Att organisera för 

skolframgång. Stockholm: Natur & Kultur. 

  

Kvale, Steinar, & Brinkman, Svend.  (2017). Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Lund: Studentlitteratur. 

  

Lindqvist, Gunilla (2013). SENCO:s Vanguards or in vain? Journal of Research in 

Special Educational Needs · Volume 13 · Number 3 · 2013 198–207 doi: 

10.1111/j.1471-3802.2012.01249.x 

  

Lansheim, Birgitta. (2010). Förståelse för uppdraget specialpedagog. Blivande 

och nyblivna specialpedagogers yrkeslivsberättelser. Malmö: Holmbergs. 

  

http://hdl.handle.net/2077/30583


54 

 

Malmgren Hansen, Audrey.  (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. 

Stockholm: HLS förlag. 

  

Nilholm, Claes, Persson, Bengt, Hjerm, Mikael & Runesson, Susanne. (2007) 

Kommuners arbetet med elever i behov av särskilt stöd – En enkätundersökning. 

Jönköping: INSIKT – Vetenskapliga rapporter från HLK.  

  

SFS 2001:23. Förändring om ändring i högskoleförordningen.  

  

SFS 2007: 638. Förordning om ändring i högskoleförordningen.  

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

SFS 2011: 688. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolinspektionen. (2012) Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. 

www.skolinspektionen.se 

  

SOU 1999:63. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

  

Svenska Unescorådet. (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca + 10: 

2/2006. Stockholm: Svenska Unescorådet. Hämtad 13 mars 2019. 

  

Thomassen, Magdalene. 2017. Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups. 

  

von Ahlefeldt Nisser, Desireé.(2014). Specialpedagogers och speciallärares olika roller 

och uppdrag – skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. Nordic 

Studies in Education, 34(4): 246-264. 

 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/


55 

 

Veteskapsrådet. (2018. Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Weick, Karl E. (2007) Drop your tools: on reconfiguring management education. 

Journal of management education. 31(1),  5-16 DOI: 10.1177/1052562906293699  

 

Weick, Karl E., Sutcliffe, Kathleen M., Obstfeld, David. (2005). Organizing and the 

Process of Sensemaking. Organization Science, 16(4), 409-421.  

 

Westlund, Inger.  (2017).  Hermeneutik. A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i 

kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  

 

Ödman, Per-Johan. (2017). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och 

praktik. Malmö: Holmbergs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Bilaga 1 – intervjuguide 

1. Vad anser ni vara specialpedagogens uppdrag? 

2. Vilka förväntningar har ni på specialpedagogen? Kan ni ge exempel? 

3. Hur ser behovet av specialpedagog ut på er skola? 

4. Beskriv specialpedagogens arbetsuppgifter på er skola.  

5. Hur tolkar ni skollagens formulering om att det ska finnas specialpedagogisk 

kompetens? 

6. Förklara skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog 

7. Vilka faktorer påverkar er organisering av specialpedagogens uppdrag? 

8. Vilken roll har specialpedagogen i skolutvecklingen på er skola? 

9. Hur och i vilken utsträckning bedriver specialpedagogen handledning på er 

skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


