
	

Självständigt arbete, 15 hp, Specialpedagogexamen 
VT 2018 Fakulteten för lärarutbildning 

 
Vad styr specialpedagogens  
arbetsuppgifter? 
En studie om upplevd arbetssituation i förhållande till 
examensordningen. 
 
What regulates the special educator´s 
duties? 
A study of experienced work situation in relation to the degree 
ordinance. 
	
Martin Ahl  
Henrik Andersson 
 

 
 

 



	

Författare/Author 
Martin Ahl, Henrik Andersson 

Vad styr specialpedagogens arbetsuppgifter? 
En studie om upplevd arbetssituation i förhållande till examensordning 
What regulates the special educator´s duties 
A study of experienced work situation in relation to the degree ordinance 

Handledare/Supervisor  
Helena Andersson 

Examinator/Examiner  
Lisbeth Ohlsson 

Sammanfattning/Abstract  
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rektor. Vid anställning tenderar rektorer att först se till det lokala behovet och därefter ta stöd av 
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Inledning 

Studierna till specialpedagog går mot sitt slut och utbildningen har väckt många tankar om 

specialpedagogens uppdrag och huruvida yrkesrollen stämmer överens med utbildningens 

huvudsyfte. Utbildningen på högskola har inneburit en vidgad syn på elevens förutsättningar 

och hur skolor bör arbeta för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt. Vi blir 

bedömda utifrån examensordningen (SFS 2007:638) för specialpedagoger och skall under 

studierna visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som 

specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, 

fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Förutom att studenten inhämtat fördjupad kunskap 

och förståelse inom specialpedagogik har även studenten visat förmåga på att kritiskt och 

självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Studenten har även visat prov på att 

värdera och förhålla sig specialpedagogiskt. Vid bedömningar har studenten tagit hänsyn till 

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 

mänskliga. 

Men använder rektorer och skolledare specialpedagogerna optimalt? Rektorn är ytterst 

ansvarig på skolan och är därmed ansvarig för utformningen av specialpedagogens tjänst eller 

roll på skolan. Vid återkommande tillfällen har det diskuterats i vilken utsträckning rektorer 

tar hänsyn till examensordningen för specialpedagoger eller om det är yttre faktorer som 

politiska beslut, budgetramar och organisering på skolan som påverkar vid utformningen av 

tjänsten. 

Ett dokument som ligger till grund för utformandet av dagens skola är 

Salamancadeklarationen som belyser en vägledande men ändock tydlig handlingsram. 

Skolorna ska ge utrymme till alla barn, oavsett vilka förutsättningar de har, oavsett om de har 

funktionshinder, är minoritetsgrupp, barnarbetare eller gatubarn. I samband med 

handlingsramen nämns specialundervisning och undervisning av barn i behov av särskilt stöd 

(Svenska Unescorådet 2006). Barn i behov av särskilt stöd kan variera men de flesta är eniga 

om att alla bör inkluderas och att skolan ska utveckla en god pedagogik som gynnar alla på 

skolan. Deklarationens budskap går även att finna i Skollagen 2010:800. 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning 
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har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så 
långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. SFS 2010:800, 3 kap. 
3§  

Syfte och frågeställning 
Studiens övergripande syfte är att synliggöra vad det är som styr de specialpedagogiska 

arbetsuppgifterna. Dessutom syftar studien till att bidra med kunskap om hur 

specialpedagoger och rektorer upplever och resonerar kring den specialpedagogiska 

yrkesrollen.  

Denna studie har för avsikt att belysa hur arbetssituationen kan se ut för blivande 

specialpedagoger i relation till den examensordning studenter examineras mot. Samtidigt ska 

den bidra med kunskap om hur rektorer resonerar om den specialpedagogiska yrkesrollen. 

Följande frågeställningar kommer att användas som övergripande i undersökningen: 

• Hur uppfattar nyexaminerade specialpedagoger sin nuvarande arbetssituation i 

förhållande till examensordningen? 

• Hur resonerar rektorer kring specialpedagogens uppdrag, och vad påverkar 

utformandet av en specialpedagogisk tjänst vid anställning? 
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Styrdokument 
I denna studie lyfts vissa styrdokument fram, kortfattat kommer några av styrdokumenten att 

beskrivas för att skapa en viss förförståelse inför studien. Inledningsvis nämns Skollagen 

(SFS 2010:800). Skollagen är det juridisk styrande ramverk skolor behöver förhålla sig till. 

Kort beskrivit kan man säga att i Skollagen regleras olika rättigheter och skyldigheter för 

huvudman, rektorer, pedagoger och elever. Som nämnts i syftet riktar sig studien i första hand 

mot specialpedagoger och rektorer. Den examensordning (SFS 2007:638) som 

specialpedagoger examinerats mot betonar övergripande arbetsmoment. Under studierna läser 

specialpedagogstudenterna flera kurser tillsammans med speciallärarstudenterna. Den 

examensordning (SFS 2007:638) som speciallärare examineras mot lägger större tonvikt vid 

praktiskt utförande och ämneskunskaper inom språk- och matematikutveckling. Man kan med 

andra ord säga att speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer 

än vad specialpedagoger är tänkt att göra. För mer detaljerad jämförelse, se bilaga 1. 

Litteraturgenomgång 

Historiskt	perspektiv	på	specialpedagogens	yrkesroll	
Mellan 1962 och 1989 utbildades endast speciallärare enligt von Ahlefeld Nisser (2014) vilket 

lett till att deras profession förknippas med segregation och svårhanterliga elever. 

Specialläraren arbetade framförallt på individnivå och gruppnivå för att ta hand om de elever 

som avvek från normen. Möllås, Gustafson, Klang och Göransson (2017) beskriver att 

specialpedagogutbildningen introducerades 1990 och ersatte då den speciallärarutbildning 

som hade funnits under nästan 30 års tid. Möllås et al. (2017) menar att ett kategoriskt synsätt 

dominerande och att speciallärarens roll var att arbeta med enskilda elever utanför den 

ordinarie undervisningen och minska effekterna av de svårigheter som ansågs bero på elevens 

brister och tillkortakommanden. År 2001 reviderades specialpedagogprogrammet och 

specialiseringarna togs bort för att sedan 2007 införa ytterligare en ny examensordning för 

specialpedagogexamen. Den blev mer detaljerad och med tydligare styrning samt att det 

relationella perspektivet åskådliggjordes. En speciallärarexamen infördes och med två 

specialiseringar: språk-, läs och skrivutveckling samt matematikutveckling. År 2011 

reviderades examensordningen för speciallärare och utbildningen omfattades även av dövhet 

eller hörselskada, synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning(Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm, 2015). 
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Von Ahlefeld Nisser (2014) menar även att syftet med specialpedagogutbildningen var att på 

ett mer inkluderande sätt att ta hand om elevernas lärandeproblematik. En förskjutning från att 

arbetat med särlösningar med enstaka elever till att se skolan ur ett 

helhetsperspektiv/helikopterperspektiv sker. När professionaliteten utvidgats så ökar även 

kraven på handledning, konsultation och rådgivning vilket lyser igenom i examensordningen 

för specialpedagoger (SFS 2007:638) med bland annat begreppet ”kvalificerad 

samtalspartner”. Göransson et al. (2015) menar att specialpedagoger under 2000-talet ägnade 

mer tid till handledning, dokumentation samt rådgivning och mindre tid fanns till eleverna. 

Möllås et al. (2017) hänvisar till en utredning av Högskoleverket (2006) som pekar på att 

specialpedagogutbildningen fokuserar för mycket på utvecklingsarbete och handledning. 

 

Inom det specialpedagogiska forskningsfältet utgår man vanligtvis ifrån två övergripande 

teoretiska perspektiv. Det traditionella perspektivet benämner flera forskare i dag som det 

kategoriska perspektivet. Det kategoriska perspektivet har medicinska och psykologiska 

anknytningar och tolkning av problemet, riktas mot individens brister enligt Nilholm (2005). 

Det alternativa eller relationella perspektivet menar Nilholm (2005) har sin grund i att 

specialpedagogik påverkats av samhällsvetenskaplig forskning. Här ses specialpedagogiska 

behov som sociala konstruktioner snarare än som individuella tillkortakommanden. I Nilholm 

(2005) presenteras ytterligare ett tredje perspektiv som forskning skulle kunna utgå ifrån. Där 

argumenteras för att man inom forskning skulle kunna använda sig av ett dilemmaperspektiv. 

Enligt Nilholm (2005) så tar dilemmaperspektivet sin utgång i att moderna utbildningssystem 

har till uppgift att hanterar individers olikheter.  
Dilemman kan endast ses som valsituationer, eller målkonflikter, där det inte finns något 
entydigt svar på hur man bäst bör agera. På så sätt kan dilemman ses i relation till problem. 
Nilholm (2005, s. 131). 
 

Vidare menar Nilholm (2005) att dilemmaperspektivet placerar problematiken i ett socialt 

rum där det sker förhandlingar om hur olikheter benämns och hanteras. På en organisatorisk 

nivå ska utbildningssystemet ge alla liknande utbildning samtidigt som barns olikheter, 

erfarenheter, förmågor och egenskaper också kräver att man måste anpassa undervisningen till 

dessa olikheter. Skolan ställs inför dilemmat om hur man identifierar elever som definieras 

vara i behov av särskilt stöd. Skolan kan ge extra stöd till vissa grupper, samtidigt som skolan 

också ska sträva efter att möta varje individ. Följande citat beskriver hur dilemman även finns 

på individnivå.	
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Å ena sida vill vi att alla ska bedömas utifrån sina förutsättningar och inte jämföras med 
andra. Å andra sidan är sådana jämförelser en grundläggande del av vår kultur. Nilholm 
(2005, s. 134). 

 

Förväntad	arbetsbeskrivning	
Skollagens formulering angående elevhälsan, att det ska ”finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 

2010:800) stärker inte yrkesprofessionen eller de förväntade arbetsuppgifter enligt von 

Ahlefeld Nisser (2014). Vidare beskrivs att forskning kring den nya speciallärarens roll eller 

uppdrag ännu inte är presenterad men det finns föreställningar som är djupt rotade om hur en 

speciallärare skall arbeta. När det talas om specialpedagogers och speciallärares uppdrag med 

rektorer, kan det verka som att de är överens om uppdragen. Verkligheten ser ofta annorlunda 

ut och det synliggörs skilda föreställningar om hur arbetet ska ske. Detta är dock inte unikt för 

Sverige utan en företeelse som finns i andra europeiska länder (von Ahlefeld Nisser 2014). 

 

Möllås et al. (2017) kritiserar och menar att i skollagen (SFS 2010:800) saknas klarlägganden 

av innebörden i såväl speciallärares som specialpedagogers uppdrag. Olika professioner som 

skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator omnämns i samband med riktlinjer för 

elevhälsans sammansättning och funktion (2 kap. 25§). Vidare föreskrivs att det inom 

elevhälsan ska finnas tillgång på personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Ibid). Skollag och läroplaner pekar alltså inte på 

specifika yrkesgrupper som ska ansvara för de konkreta stödinsatserna. (Möllås et al. 2017). 

 

Von Ahlefeld Nisser (2014) beskriver specialpedagogens uppdrag som en del av att utveckla 

lärandemiljöer samt vara del i arbetet med likvärdighet för barn och elever i skola/förskola i 

behov av särskilt stöd och bevaka att detta sker. Det finns skillnader som är uppenbara i hur 

specialpedagoger/speciallärare/rektorer ser på uppdraget med även specialpedagoger emellan. 

Arbetet som förebyggande är viktigt för både specialpedagogen och specialläraren. Ur ett 

rektorsperspektiv är det viktigt att specialpedagogen eller specialläraren har en 

spindelfunktion. De har en övergripande koll på verksamheten. Det är tydligt att det finns en 

önskan om att specialläraren och specialpedagogen bildar ett team och blir klasslärarens 

förlängda arm. Samarbetet mellan specialpedagogen och specialläraren ses som en 

förutsättning för ett vinnande koncept bland barn och elever. Specialpedagogens och 

speciallärarens yrkesroll och uppdrag skiljer sig åt på två spår och de beskrivs som utifrån och 

inifrånperspektivet. Vidare visar von Ahlefeld Nissers (2014) studie att fokus i 
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specialpedagogens roll bör vara centralt övergripande och inte direkt arbeta med eleven. 

Specialpedagogen bör även arbeta med frågor som utvecklar lärmiljöer och organisationen, ha 

en övergripande roll som samtalspartner, samtalsledare och observatör, arbeta förebyggande 

samt icke undervisande. Det finns ett tydligt demokrati- och likvärdighetsuppdrag men även 

ett lärandeuppdrag för specialpedagogens uppdrag och roll, som den förklaras i 

examensordningen (von Ahlefeld Nisser 2014). 

Specialpedagog	som	profession	
Mot bakgrund av förändringarna i examensförordningen 2001 genomför Berglund, 

Malmgren, Riddersporre & Sandén (2007) 30 stycken halvstrukturerade intervjuer med olika 

rektorer för att undersöka synen på specialpedagogisk professionalitet. Resultaten av studien 

visar att det hos rektorerna finns en stark medvetenhet om vad man kan förvänta sig av 

pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Förutom medvetenheten finns det även starka 

incitament för att specialpedagogens roll kan stärkas ytterligare. Några rektorer uttalar att de 

gärna sett att specialpedagogen arbetar mer med specifika uppgifter som ligger inom ramen 

för kompetensen eftersom det skulle ge en bättre struktur på arbetet. Andra tankar som 

rektorerna lyft är specialiseringar inom utbildningen som exempelvis didaktik och utveckling 

av lärandemiljöer (Berglund et al. 2007). 

 

Lansheim (2010) undersöker i en studie hur specialpedagoger uppfattar sitt uppdrag, både 

som studenter men även senare i sin yrkesroll. Genom kvalitativa intervjuer med 

specialpedagogstudenter undersöks föreställningar och uppfattningar om yrket. Studenterna 

som intervjuades hade en tydlig uppfattning om vad de skulle arbeta med. Lansheim (2010) 

konstaterar att studenterna under deras utbildningsperiod får en god och bred orientering kring 

innehållet i yrket, men de känner även att det behövs betydligt mer kunskap och det är viktigt 

att läsa på inom respektive områden. Studien visar även att det är svårt att definiera 

specialpedagogik och att det syns bättre i termer såsom praktiskt handlande. Lansheim (2010) 

menar att efter kommunaliseringen av skolan har stödet för eleverna organiserats på olika sätt 

mellan skolor. Skolorna har efter decentralisering fått möjlighet att utforma den 

specialpedagogiska verksamheten utifrån deras ekonomiska ramar. Samtidigt upplever 

kommunerna att det finns ett ökat behov av att ge stöd till elever. Vidare menar Lansheim 

(2010) att trots en tydlig målbeskrivning i examensordningen så finns det lokalt olika 

tolkningar av vad en specialpedagog ska arbeta med. 
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I likhet med Lansheim (2010) undersöker Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara & 

Lundström (2015) förväntningar på yrket hos blivande specialpedagoger och speciallärare. 

Takala et al. (2015) gör en jämförande studie mellan ett svenskt och ett finskt universitet. 

Resultatet visar att speciallärarstudenter förväntar sig utföra ett traditionellt lärararbete med 

eleverna. Specialpedagogstudenterna förväntade sig jobba mer handledande med pedagoger 

och ha mindre kontakt med eleverna. Undersökningen visar på att det finns en skillnad mellan 

länderna, att speciallärare i Sverige tror att de kommer att samarbeta i stor utsträckning med 

klasslärare och jobba mot ett inkluderande klassrum, medan de finska speciallärarstudenterna 

tror att de kommer att jobba självständigt med eleverna i ett resursklassrum. 

 

Von Ahlefeld Nisser (2014) diskuterar den specialpedagogiska yrkesrollen och menar att 

specialpedagogernas främsta uppdrag är att se över hur skolan arbetar på ett moraliskt och ett 

etiskt plan som överensstämmer med de stadgar som finns. I yrkesrollen bör 

specialpedagogen bevaka att handlingar på skolan som anses vara korrekta verkligen är de 

rätta. Professionalism uttrycks av att yrkesgruppen grundar sig på en vetenskaplig bas som är 

gemensam, att alla är eniga om vilka arbetsuppgifterna är och att det finns en gemensam 

organisation. Brist på arbetsbeskrivningar eller professionella kännetecken kan vara en 

förklaring till att det finns olika föreställningar om specialpedagogers uppdrag och roll (von 

Ahlefeld Nisser, 2014). 

 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm, skickar år 2012 ut en enkät till 

samtliga specialpedagoger och speciallärare i Sverige som tagit examen enligt 

examensförordningen 2001/2007/2008. Forskargruppen önskar få en övergripande bild av 

specialpedagogers och speciallärares yrkesroll. År 2015 presenteras resultatet och där menar 

Göransson et al. (2015) att arbetet med skolproblem inte enbart är en fråga om hur 

skolproblem kan åtgärdas på effektivaste sättet, utan i minst lika hög grad är en fråga om hur 

skolproblem identifieras och idéer om vad skolan förväntas uppnå. Vidare i Göransson et al. 

(2015) diskuteras den statliga styrningen av specialpedagogiska utbildningen. Forskargruppen 

visar här på att yrkesgruppen specialpedagoger och speciallärare uppstått efter att det blev 

möjligt att ta dessa yrkesexamina. Forskargruppen vill visa på att det finns ett uppifrån-

perspektiv på införandet av yrkesgruppen. Samtidigt menar Göransson et al. (2015) att det 

förväntas av yrkesrollen genom examensordningen, att bära specifika kunskaper och att 

representera en relationell syn på arbetet med skolproblem. Göransson et al. (2015) 

argumenterar även för att det inom tidigare forskning på området finns en brist, om vilka 
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specifika kunskaper yrkesrollen representerar och vilka kunskaper och arbetsuppgifter som 

yrkesgruppen gör anspråk på. Tidigare forskning tyder på att arbetsuppgifter är mer lokalt 

kontextbundna, men att yrkesgruppen förväntas stå för förståelsen av ett relationellt 

perspektiv för skolproblem enligt Göransson et al. (2015). Studien av Göransson et al. (2015) 

visar på att områden som specialpedagoger och speciallärare gör anspråk på innefattar 

relationell syn på utbildning, där likvärdighet och personlig utveckling har en framträdande 

roll snarare än kunskapsmål. Specialpedagoger och speciallärare vill göra anspråk inom 

dokumentation, kartläggning och utvärdering. Det hävdade kunskapsområdet innefattar även 

samverkan, rådgivning samt konsultation och kvalificerade samtal med kollegor och 

vårdnadshavare (Göransson et al. 2015). Rollen som specialpedagog inom grundskolan och 

gymnasieskolan har i en tidigare studie beskrivits som den undervisande mångsysslaren 

(Göransson et al. 2015), vilket också i stor uträckning bekräftas i studien av Möllås et al. 

(2017). 

 

Resultatet i Göransson et al. (2015) visar även på att anställningsformen inom 

skolverksamheten spelar stor roll för vilka arbetsuppgifter som yrkesrollen har kontroll över. 

Göransson et al. (2015) menar att de kan se att samverkan med vårdnadshavare, arbete med 

utredning, åtgärdsprogram och dokumentation är gemensamma arbetsuppgifter inom 

yrkesgrupperna. Samtidigt visar studien att yrkesgrupperna har svårt att hävda sina 

arbetsområden och skaffa legitimitet. Göransson et al. (2015) visar på att det är 

examensordningen som yrkesgruppen kan luta sig mot för att avgränsa sitt arbetsområde. 

Möllås et al. (2017) lyfter fram att den akademiska kunskapen anses vara en viktig 

komponent för gränsdragning och för legitimitetsskapandet, samt att lärdomar från 

specialpedagogutbildning, grundutbildningen men främst livs- och yrkeserfarenheterna 

betonas för att skapa legitimitet. Rektorers kompetens, visioner för verksamheten samt 

förmåga att organisera och leda densamma tycks ha en avgörande roll för hur den 

specialpedagogiska yrkesrollen utformas. Ledarskapets tydlighet och styrka färgar den kultur 

som råder på skolan, vilket i sin tur påverkar arbetsfördelningen mellan och inom olika 

yrkesgrupper (Möllås et al. (2017). 
Så länge det finns förväntningar på att specialpedagoger ska arbeta på ett traditionellt sätt 
med främst undervisning av enskilda elever och grupper, inom eller kanske snarare utanför 
det ordinarie klassrummet, kommer inte specialpedagogernas arbetstid att räcka till för det 
proaktiva och skolutvecklande arbetet, vilket ligger inom deras kunskapsområde. Resultatet 
signalerar att det saknas specialpedagogisk kompetens generellt hos vissa rektorer och än 
mera saknas kunskap om vad specialpedagogiska påbyggnadsutbildningar består av och 
vad de syftar till. Därtill kan likheter och skillnader mellan de båda utbildningarna 
(speciallärare respektive specialpedagog) bli förvirrande. Möllås et al. (2017, s. 48). 



Teori 

Att använda sig av teoretiska utgångar vid studier är en förutsättning för att läsaren ska kunna 

förstå forskarens perspektiv. Samtidigt hjälper teorier forskaren i tolkningsarbetet av det 

empiriska materialet (Svensson 2015). Vidare menar Svensson (2015) att teorier är 

betydelsefulla i empirisk samhällsvetenskaplig forskning eftersom de vägleder och begränsar 

det sätt på vilket vi upplever och förstår världen. Nilholm (2016) uppmanar forskare och 

studenter att vara vaksamma på att när vi uttalat oss om något fenomen är det viktigt att vara 

medveten om vilka teorier vi uttrycker och inte tro att just vi har en neutral utgångspunkt.  

Studien har för avsikt att studera relationen mellan den fördjupade utbildningen inom 

specialpedagogik och arbetssituationer som finns inom skolan. Då studien strävar efter att 

beskriva element som påverkar yrkesrollen lutar sig studien mot ekologisk systemteori. Detta 

teoretiska perspektiv har tidigare använts av författarna vid studier inom skolan och då visat 

sig tillfredställande. 

Ekologisk	systemteori	

Ekologisk systemteori har beskrivits enligt följande; genom att studera samspelet i olika 

nivåer och system ökar förståelsen för teorin. Systemmetaforen har stora likheter med att 

använda sig av kroppsmetaforen. Likheten ligger i att båda består av olika delar och som 

fungerar på olika sätt, men tillsammans samverkar delarna för att systemet eller kroppen ska 

fungera (Nilholm 2016). 

Urie Bronfenbrenner utvecklade ekologisk systemteori och tankar om hur man kan förstå 

kopplingar mellan individ och samhälle. Bronfenbrenner menar att det finns ett samband och 

att grupper, organisationer och samhälle påverkar individen.  Bronfenbrenner konstruerar ett 

system med flera nivåer som möjliggör för forskaren att sätta sitt studieobjekt i centrum för 

att studera vad som kan påverka objektet. Bronfenbrenner benämner dessa vid mikro-, meso-, 

exo- och makrosystemet (Hwang & Nilsson, 2011). 
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Figuren hämtat från Hwang & Nilsson (2011), s 73, illustrerad av Stig Söderlund 

Mikrosystemet representerar den närmiljö som objektet direkt befinner sig i. Om man till 

exempel studerar en individ så kan mikrosystemet utgöras av familjen, arbetsplatsen eller en 

intresseförening. Mesosystemet representerar de relationer och kopplingar som finns inom 

mikrosystemet. Hur en elev fungerar i skolan styrs inte bara av det som sker i skolan utan 

även av hur familjen fungerar och vilka kompisar eleven har. Inom exosystemet ingår den 

miljö som objektet själv inte är delaktig i men som indirekt påverkar objektets relationer och 

aktiviteter i närmiljön. Till exempel så berörs elever indirekt av föräldrarnas arbetssituation. 

Makrosystemet representerar de generella förändringar som sker i samhället. Exempelvis 

politiska beslut kan vägas in i makrosystemet. 

I efterhand har Bronfenbrenner utvecklat sin modell av den ekologiska systemteorin och lagt 

till tidsaspekten, kronosystem. Enligt Hwang & Nilsson (2011) är tidsaspekten viktig då miljö 

och individ förändras över tiden. Nilholm (2016) beskriver vikten av kronosystemet och 

menar att tidsaspekten är viktig både vad gäller utvecklingen av det kulturella och det sociala 

sammanhanget. 
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Det har beskrivits att det finns likheter mellan sociokulturella teorier och ekologiska 

systemteorier, då Bronfenbrenner påverkats av Vygotsky och Lewins tankar om att man inte 

kan ta bort det som studeras från sin kontext. Författaren nämner att sociokulturell teori som 

gränsar till den ekologiska systemteorin. Där framhävs viken av kommunikation, tolkning och 

social interaktion, till vad det är som skapar ett verksamhetssystem. Ekologisk systemteori ser 

en mer enhetlig värld där Bronfenbrenner menar att skolan i sig, är ett system (Nilholm 2016). 

Systemteoretiskt synsätt beskriver Ahrenfelt (2013) genom att organisationer påverkas 

ständigt och kontinuerligt av den egna livsvärlden. Tekniken utvecklas, olika politiska beslut 

genomförs och vår värld blir alltmera komplex. Det räcker inte med enstaka perspektiv för att 

beskriva den värld som vi lever i. Det behövs ett dynamiskt synsätt som tar hänsyn till den 

komplexitet som ligger utanför organisationer eller företag. I likhet med Bronfenbrenners 

teori, beskriver Ahrenfelt (2013) hur ledaren (individen) är mittplacerad och som ringar på 

vattnet, organisationen runtomkring. Utanför organisationen finns kontexten som består av 

situationer, idéer och händelser. Ytterligare utanför kontexten finns omvärlden med den 

komplexitet som det innebär (Ahrenfelt 2013). 



Metod  

I kommande kapitel följer en beskrivning av tillvägagångsätt och övervägandes som gjorts 

inför datainsamlandet, analyserande av resultat och diskussion av studien. Studien har 

kvalitativa ansatser och riktar sitt intresse mot individens upplevelser i likhet med hur 

Backman (2008) beskriver det kvalitativa perspektivet. Vid datainsamling, hantering och 

redovisning av material samt presentationen av resultat har vi följt Vetenskapsrådets (1994) 

forskningsetiska principer om, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. Detta för att skydda respondenterna men även få dem att ge öppna och ärliga 

svar. 

Datainsamlingen i studien är ett samarbete mellan författarna och en viss uppdelning av 

momentet har skett mellan författarna som valt att fokusera på olika områden inom studien, 

vilket presenteras ytterligare nedan under rubriken genomförande av studien. 

Kvalitativa	intervjuer	

För att få veta hur specialpedagoger och rektorer tänker om den specialpedagogiska 

yrkesrollen och de arbetsuppgifter som specialpedagogen utför har semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Bryman (2011) menar att intervju är den metod som används mest 

inom kvalitativ forskning. Sedan 1980-talet har den kvalitativa metoden blivit en central 

metod inom samhällsforskning enligt Kvale & Brinkmann (2014). Forskningsintervjuer 

bygger på vardagssamtal och kan beskrivas enligt följande: 

[…] den är en intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den 
intervjuade. En intervju är ett utbyt av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema 
av ömsesidigt intresse. (Kvale & Brinkmann, 2014, s.18). 

Fördelarna med att jobba med semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2011) att forskaren 

kan ha en flexibilitet vid intervjutillfället att lägga tyngden på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt. Bryman (2011) menar vidare att man som forskare kan röra sig fritt 

mellan frågorna i sin intervjuguide för att plocka upp de områden som respondenten lägger 

tonvikt vid och möjlighet till följdfrågor finns. Kvale & Brinkmann (2014) lyfter fram att det 

kan finnas risker med metoden, tillexempel kan det finnas föreställningar om att intervjuer är 

enkelt att utföra, vilket kan leda till att forskaren inte är tillräckligt förberedd. Ett stort intresse 

riktas mot vad specialpedagogerna och rektorerna berättar i intervjuerna, det vill säga det 
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narrativa. Kvale & Brinkmann (2014) menar att en narrativ intervju tjänar många intressen. I 

följande studie avser intervjuerna att få fram berättelser inom ett specifikt område, vilket 

Kvale & Brinkmann (2014) benämner som berättelser som hänvisar till en specifik episod 

eller händelse som är betydelsefull för berättaren. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att 

denna typ av intervju koncentrerar sig på historier som kan dyka upp spontant eller att 

intervjuaren lockar fram dem. Metoden erbjuder forskaren att komplettera intervjuguiden med 

följdfrågor. Bryman (2011) menar att det är nödvändigt att ställa uppföljningsfrågor för att 

stimulera ett flöde av detaljer och intryck hos den svarande. Vi har valt att genomföra 

innehållsanalys av materialet som analysverktyg vilket behandlas ytterligare under rubriken 

genomförande av studien. 

Urval	

Efter beslut av syfte och frågeställningar diskuterade vi olika tänkbara personer i det 

gemensamma nätverket över nyexaminerade specialpedagoger. Bryman (2011) benämner 

detta som bekvämlighetsurvalet, och menar att fördelen med ett bekvämlighetsurval innebär 

att det blir en högre svarsfrekvens inom både enkäter och intervjuer. Nackdelen kan då bli att 

resultatet inte blir representativt för undersökningen.  

Inledningsvis ställdes en muntlig förfrågan till de tilltänkta kandidaterna om de hade 

möjlighet och intresse att delta i studien. Därefter formulerades en skriftlig inbjudan som 

skickades via mail till kandidaterna, där studiens syfte förtydligades, tillvägagångssättet, 

hantering av materialet samt de etiska principer som studien utgår ifrån. Studien är intresserad 

av att synliggöra vad det är som styr de specialpedagogiska arbetsuppgifterna samt om det 

finns skillnader i hur specialpedagoger och rektorer ser på tjänsteutformningen. Författarna 

anser det viktigt att rektorerna och specialpedagogerna är verksamma inom samma 

arbetsplats. Urvalet landade i att specialpedagoger och rektorer inom fem olika verksamheter 

kontaktades, en gymnasieskola, två friskolor för högstadiet och två kommunala 

mellanstadieskolor. Detta skulle resultera i tio intervjuer, fem stycken intervjuer med rektorer 

och fem stycken intervjuer med specialpedagoger. Två av dessa verksamheter valde att inte 

delta. Vilket innebar att författarna genomförde sammanlagt sex intervjuer.  

Begränsningar	

Diskussion har förts angående vad som kan vara ett lämpligt antal svarande för att 

undersökningen ska kunna bidra med att förstärkta kunskaper inom området. Den geografiska 
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spridning som undersökningen ska omfatta har även förts på tal och resonemang har förts om 

vad som är rimligt att hantera. Hänsyn har tagits till uppsatsens storlek, den tid som är möjligt 

att avsätta till för- och efterarbete av intervjuerna samt att diskutera resultatet. Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att man behöver komma upp i åtminstone tio till femton 

intervjuer för att det ska bli representativt för en grupp. Uppsatsens ansats är inte att vara 

representativ för den specialpedagogiska arbetskåren, utan vill visa på vad som kan påverka 

en specialpedagogs arbetssituation. Studien kan tillsammans med övrig forskning på området 

bidra till ökad förståelse av vad som påverkar det specialpedagogiska yrket. 

Uppdelning	och	databearbetning	

Uppsatsen präglas av ett tätt samarbete mellan författarna, som till exempel vid 

framarbetandet av vilket teoretiskt utgångsläge undersökning ska ha samt vilken metod som 

kan vara lämpligast. Vid intervjuerna har författarna delat upp arbetet mellan sig, Henrik har 

genomfört intervjuer med rektorer och Martin har genomfört intervjuer med 

specialpedagoger. 

Intervjuerna har självständigt transkriberats. Efteråt har intervjuerna analyserats och 

diskuterats tillsammans, vilket vi anser vara en trygghet för att författarna ska få syn på 

tendenser hos de svarande för att kunna besvara frågeställningarna. Patel och Davidsson 

(1994) skriver att vid en kvalitativ bearbetning är det oftast ett textmaterial som vi arbetar 

med och att detta textmaterial är ganska omfattande. Patel och Davidsson (1994) påtalar att 

det är viktigt att leta efter teman och mönster i de strukturerade och mindre systematiska 

intervjusvaren. Som tidigare nämnts så avser studien att genomföra en innehållsanalys av 

resultatet utifrån ekologisk systemteori och studeras utifrån dess mikro-, meso-, exo- och 

makrosystem. I den tidigare presenterade ekologiska systemteorin ser vi att specialpedagogen 

är centralt placerad. Runt specialpedagogen inryms mikrosystemet, som i vår analys bestått av 

förväntningar inför tjänst, nuvarande uppdrag, elever, arbetslag, speciallärare och 

elevhälsoteam. Nästa nivå utgörs av mesosystemet där rektorn infattas. Exosystemet är den 

tredje nivån med kommun, budget, förvaltning, kontakt med andra instanser så som 

Socialförvaltningen. Slutligen i makrosystemet har vi placerat Skolverket, regering, skollagen 

och examensordningen. Se figur 2 nedan. 
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Figuren skapad utifrån modell i Hwang & Nilsson (2011), s 73, för att tydliggöra vad vi ser i de olika systemen. 
Ursprungligen illustrerad av Stig Söderlund. 

Genomförande	

Patel och Davidsson (1994) påpekar vikten av förberedelser inför en intervju. Innehållet i 

intervjun måste behandla de områden som tänkts undersökas och frågeställningarna måste 

vara relevanta så det inte blir tröttsamt för respondenten. Det finns olika sätt att registrera 

intervjusvaren, i studien har vi att använt oss av anteckningar och ljudinspelning. Patel och 

Davidsson (1994) menar att anteckningar kräver mycket träning och kan göras mer eller 

mindre omfattande, samtidigt menar författarna att vid ljudinspelning krävs ett tillstånd från 

den som blir intervjuad samt att efterarbetet tidsmässigt blir kostsamt. Som genomförande 

forskare anser vi att fördelarna är övervägande med att spela in intervjuerna, för att samtalen 

ska bli mer flytande samt att vi som forskare ska kunna återberätta med större säkerhet vad 

som sägs vid intervjun. Bryman (2011) menar att när man bara för anteckningar vid intervjuer 

så är det lätt att speciella fraser och uttryck går förlorade. 

I likhet med Bryman (2011) så har vi använt en intervjuguide vid intervjutillfället, en 

intervjuguide skapar en struktur över vilka områden studien berör. Frågorna utgår från 

övergripande teman relaterade till frågeställningarna. Vid intervjutillfället har de svarande fått 

möjlighet att välja en miljö som de känner sig trygga i där de svarande kan tala ostört och fritt 
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utan att oroa sig för att någon utomstående ska höra vad de säger. Bryman (2011) menar att 

det är viktigt att de svarande känner sig trygga. Materialet i studien behandlas konfidentiellt 

för att resultatet inte ska kunna kopplas till någon av de svarande. 

Etiska	överväganden	

Enligt Vetenskapsrådet (1990) så finns det fyra huvudkrav vid en samhällsvetenskaplig och 

humanistisk-undersökning. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet innebär att respondenten känner till syftet 

men undersökningen och att det finns en tydlighet kring hur intervjun kommer att behandlas 

men även att det sker helt på frivillig basis. Samt att intervjun kan avbrytas närsomhelst. 

Vidare menar Vetenskapsrådet (1990) att konfidentialitets- och nyttjandekravet ska ingå 

eftersom undersökningen måste avidentifieras och inte kunna kopplas till enstaka personer 

samt att rapporten och intervjumaterialet endast ska ingå i forskningsmaterial. 

Respondenterna är akademiskt utbildade och de har tidigare själva skrivit uppsatser men trots 

det är det viktigt att de tar del av dessa etiska råd. Platser, skolor eller personer som nämns i 

uppsatsen är påhittade för att inte kunna knytas till de svarande eller deras verksamheter. 

Kvale & Brinkmann (2014) lyfter risker med de etiska övervägandena i samband med 

intervjuer. Deltagarna kan avslöja saker som de senare ångrar att de delade med sig. En 

intervju kan bli väldigt öppen och intim vilket ställer höga krav på intervjuaren, framförallt 

hur långt den ska gå i sina frågor. 



Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys från intervjuer med tre rektorer och 

tre specialpedagoger. Inledningsvis kommer en kort presentation samt en beskrivning av de 

olika rektorerna och deras ansvarsområden. De kommer att presenteras med rektorernas 

intervjuer i första delen och därefter följer specialpedagogernas svar. I resultat och 

analysdelen har vi även använt oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Vår 

ambition har varit att se olika mönster/likheter och skillnader i de olika respondenternas 

berättelser men vi har även sett att olika berättelser kan placeras in i flera olika nivåer i 

systemet. Intervjusvaren som specialpedagogerna formulerat har vi placerat in i modellens 

olika nivåer och det innebär även att deras perspektiv är placerad i mikrosystemet medan 

rektorns perspektiv finner vi i mesosystemet. I mikrosystemet har vi även 

elevhälsoteamarbetet, arbetslag, speciallärare och sist men inte minst förväntningarna på 

specialpedagogens uppdrag. I exosystemet finns budgetramar, politiska beslut på lokal nivå 

och kontakt med andra instanser. I makrosystemet ligger Skolverket, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, Regering och Högskoleförordningen. 
 

Bakgrund	rektor	1	Ylva,	Gymnasiet	

Ylva är rektor över fem nationella program på gymnasiet och skolan är en kombination av 

yrkes och studieförberedande program. Det finns cirka 40 medarbetare och cirka 340 elever 

på skolan. Ylva har varit verksam som rektor i cirka fyra år. Det finns ett elevhälsoteam som 

består av skolsköterska, kurator, studievägledare och specialpedagog. 

Bakgrund	rektor	2	Johanna,	F-6	

Johanna är ganska ny i sin roll som skolledare och innan dess har hon arbetat som lärare i 

både förskoleklass men även i en årskurs tre och fyra. Under den tiden blev det ett nära 

samarbete med hennes dåvarande rektor och arbetsuppgifterna handlade mycket om ledning 

och styrning. Hon har idag ansvar för tre små skolor men de består av sammanlagt ca 370 

elever. 

Bakgrund	rektor	3	Tina,	7-9	

Tina är idag utbildad rektor sedan i mars men har arbetat som rektor i sammanlagt tre år. Hon 

i grund och botten grundskolelärare. Hon tog examen år 2000 och har arbetat i cirka fyra år 
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som rektor. Tina har även arbetat som arbetslagsledare, biträdande rektor i kombination med 

lärartjänst. Skolan som hon är skolledare på är en 7-9 skola med cirka160 elever och en 

personalgrupp på 20 personer. Till sin hjälp har hon en biträdande rektor och en organisation 

med ett arbetslag. 

Mikrosystemet	

I studien består mikrosystemet av förväntningar inför tjänst, nuvarande uppdrag, elever, 

arbetslag, speciallärare och elevhälsoteam. Ylva upplever att elevhälsoteamet fungerar 

mycket bra. Rektorn har även god erfarenhet av organisationsbildning och hon har tidigare 

arbetat med barn i behov av stöd. Utöver det har hon arbetat med att utforma det individuella 

programmet. 
Det är ett väldigt unikt elevhälsoteam med kompetenta personer som arbetar mycket tight. 

 
Rektorn berättar att elevhälsoteamet genomför ”ronden” varannan vecka. Ronden innebär att 

elevhälsoteamet går runt i de olika arbetslagen och försöker identifiera och lyfta upp de elever 

som är i behov av stöd. Därefter sätter de in de åtgärder som krävs. 
Vi hade klasskonferens idag och det är ingen vi inte vet om. Vi har 100% koll på eleverna 
och vilket stöd de har. 

 
På frågan hur specialpedagogens arbetsuppgifter ser ut så svarade Ylva att det handlar mycket 

om åtgärdsprogram och ronder men även att det innefattas av handledning av personal, 

skolutvecklingsfrågor och hur de ska minska på avhoppen från skolan. Hon menade även att 

det inte var några problem med att särskilja specialpedagogens och speciallärarens uppdrag i 

skolan och kunde heller inte se att det skulle finnas en problematik med specialpedagogens 

uppdrag i skolan. Dock ansåg Ylva att det fanns utvecklingsmöjligheter i förebyggande form, 

framförallt hur de ska motverka avhoppen från skolan. 

 

När vi i intervjun med Johanna pratade om arbetsbeskrivning kring specialpedagogen så var 

det tydligt att det inte fanns någon men att det borde finnas. Dialogen emellan specialpedagog 

och rektor värderas högt. Specialpedagogen rör sig mycket bland kollegiet och lyssnar och 

hör vad som händer. Det var även tydligt att de inte hade tittat på examensordningen från 

högskolan när de utformade tjänsten. 

 

När Johanna berättar om specialpedagogens arbetsbeskrivning så handlar det mycket om 

klassobservationer, elevhälsoteamarbete, dokumentation och föräldrasamtal. Utöver det är det 

även handledning åt elevassistenter minst en gång i månaden. Specialpedagogen sitter även 
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med i ledningsgruppen men det uppdraget är nu minimerat med tanke på arbetsbördan. Det är 

tre skolor och mycket transporttid. På frågan om de har en speciallärare knuten till skolan 

säger Johanna att det fanns det tidigare men eftersom skolorna blev nyorganiserade fick de gå 

in fullt i klasserna istället. Utifrån problematiken kring uppdraget säger även rektorn att det 

finns andra förväntningar i kollegiet på vad specialpedagogen ska göra. De olika begreppen 

specialpedagog och speciallärare är inte solklara hos kollegorna. 

 

Johanna har organiserat de specialpedagogiska insatserna genom att fördela tjänsten jämt 

mellan tre skolor. Men i verkligheten är det behovsstyrt och framförallt som stöd till den 

personal som inte har utbildning. Elevhälsomöte har de vid behov och eftersom det handlar 

om tre olika skolor med tre olika skolsköterskor blir det ett pussel att samlas. Johanna påpekar 

att det är viktigt att specialpedagogen går in och observerar hos läraren på en lektion. Detta 

till stor del för att läraren ska känna att det finns hjälp att få. 
 

Vidare pratar vi om vilka utvecklingsmöjligheter som finns för specialpedagogen. 
Oj, ja.....vet inte riktigt just nu. Vi jobbar lite i affekt o panik.  vi fick 150 nya elever o har 
inte hunnit … tolka mig rätt inte... inte hunnit ha såna diskussioner. Sen tror jag att det 
finns mer om hur man skriver åtgärdsprogram, mer grundläggande kunskaper. Som hade 
sparat henne mkt tid. 

 
Rektorn Tina säger att deras specialpedagog jobbar på olika plan, håller i utbildningar och 

information med personal kring elevhälsoarbetet under året. Specialpedagogen förtydligar 

styrdokument och allmänna råd samt håller i utbildningar för personalen kring exempelvis 

extra anpassningar och bemötande. Förutom utbildningar så leder hon klasskonferenser, 

elevhälsan, klassobservationer och handledning av elevassistenter varje vecka men även till 

de lärare som känner att de behöver det stödet. Tina nämner även att specialpedagogen håller i 

administrativa delar såsom utredningar och åtgärdsprogram i dialog med mentor. Dock 

kommer det att ske en förändring kring den organisationen till nästa läsår. Hon har även 

särskilt stöd för vissa elever. 
Hon är spindeln i nätet. Hon är på mycket möten, enskilda samtal med vårdnadshavare. Vi 
träffas hellre en gång för mkt. Hon sitter med i centrala elevhälsan, vi är ju 10 skolor och 
hon är med och ordnar en central elevhälsodag med föreläsare och olika teman. 

 
Tina nämner en problematik kring det specialpedagogiska uppdraget. Det innebär att lärarna 

tror att specialpedagogen ska fixa allting men den finns för att ge verktyg till lärarna i största 

omfattning och belysa hur de ska använda sina verktyg. Men ibland tycker lärarna att om 

specialpedagogen träffar eleverna så löser det sig. 
Det löser sig ju inte av det utan det är ett långsiktigt arbete. Och det är likadant om eleven 
får en elevassistent då kan ju också läraren tycka att allt löst sig. 
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Sammanfattande	analys	av	mikrosystemet	

I studien består mikrosystemet av förväntningar inför tjänst, nuvarande uppdrag, elever, 

arbetslag, speciallärare och elevhälsoteam. De tre olika rektorerna beskriver att de har ett väl 

fungerande elevhälsoarbete och att de är nöjda med sina specialpedagoger och deras 

arbetsuppgifter. Det finns likheter men även skillnader i hur deras specialpedagog arbetar. 

Likheterna består i framförallt hur de administrativa uppgifterna ser ut, såsom dokumentering 

av elevers behov, handledning av elevassistenter och lärare. I förskoleklass och grundskolan 

förekommer det klassobservationer och föräldrasamtal i större omfattning än på gymnasiet. 

Det är även så att på gymnasiet finns det en specialpedagog men även en speciallärare och 

deras roller är åtskilda. Johanna hade tidigare haft en speciallärare men den fick andra 

arbetsuppgifter. Hon upplevde även att en problematik om vad som kollegiet förväntade sig 

från de olika yrkesrollerna. 

I mikrosystemet vill alla tre rektorerna påpeka vikten av att specialpedagogen har koll på sina 

elever samt att de har en centrerad roll på skolan, likt ”spindeln i nätet”. 

Mesosystemet	

I	 mesosystemet	 innefattas	 rektorns	 perspektiv.	 Ylva menar att specialpedagogisk 

kompetens består till stor del av att ha en övergripande syn på eleverna, ett 

helikopterperspektiv men det är även av stor vikt att kunna bygga goda relationer. Det är även 

viktigt att vara ett bollplank med andra pedagoger samtidigt mycket kommunikativ. 
 

Johanna anser att viktiga kompetenser hos en specialpedagog kan utrycka sig såhär: 
Ja, ska jag vara jätteenkel så betyder det att den personen ska ha de kunskaperna inom 
området som jag inte har, vi ska kunna vara ett team och hjälpa varandra. Att man har insikt 
om de olika barns behov och hur man ska... 

 
Vidare säger hon att ha sina medarbetare som arbetar ute i verksamheten är en viktig del 

eftersom de har den närmaste kontakten med eleverna men dokumentationen och hur de 

skriver åtgärdsprogram är även det en viktig del. Johanna säger att det är lätt att höra mycket 

från sina medarbetare kring elevers behov men det är även viktigt att specialpedagogen sett 

det som behöver ses för att rätt insatser kommer till rätt elev. Johanna tycker även att en 

specialpedagog bör ha mycket kunskaper kring diagnoser och hur vi agerar i bemötandet av 

elever. Vidare är det av stor vikt att specialpedagogen kan förmedla denna kunskap till lärare 

eller elevassistenter om de själva inte besitter den kunskapen. 
Det spelar ingen roll om specialpedagogen har jättemycket kunskap men inte kan dela med 
sig. Elevresurser idag är mycket outbildade eller oerfarna och behöver ha stöttning, ibland 
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räcker inte klassläraren till och då måste det finnas en trygg specialpedagog om man nu inte 
har en speciallärare men det har vi ju så inte mkt av, vi har ingen. 

 
Johanna upplever att det är ett stort glapp mellan utbildningen och verkligheten. 

Tina känner att hennes roll är jättestor och jätteviktig. Hon känner att hon äger frågan 

eftersom hon bestämmer över sin organisation. Tina vill att tjänstens utformning på hennes 

skola ska vara som både specialpedagog och speciallärare. När hon sökte tjänsten så var 

utgångspunkten det och hon fann en utbildad specialpedagog som även ville vara ute i klass 

och stötta elever i deras undervisning. 
På vissa skolor är specialpedagogen en som är på sitt rum, skriver utredningar, som gör 
olika dokument och handleder lärare men man har ganska lite kontakt med eleverna. Jag 
tror inte så mkt på det, man måste även vara ute. 

 
Tina nämner också att hon vill ha den typen av blandad tjänst eftersom det är en liten skola. 

På en stor skola finns det kanske fler specialpedagoger och speciallärare och då bli det mer 

renodlade uppdrag. Hon säger att en specialpedagog bör kunna se barnens olika behov och 

förutsättningar. Det är viktigt att kunna mäta barnen på individnivå och kartlägga behoven. 

Men hon är tydlig med att specialpedagogen inte bara ska stötta eleven utan även läraren i sitt 

uppdrag samt förmedla barnets behov till arbetslaget. 

Sammanfattande	analys	av	mesosystemet	

I	 mesosystemet	 synliggörs	 rektorns	 perspektiv.	 Rektorernas syn på specialpedagogisk 

kompetens genomsyrar hela deras verksamhet. På denna nivå ser vi stora likheter i hur en 

rektor ser på specialpedagogisk kompetens. Samtliga upplever att de vill se en mycket 

kommunikativ specialpedagog men även med förmågan att bygga relationer. En annan 

förutsättning är att specialpedagogen kan ha helikopterperspektiv på sin verksamhet. Tina 

skiljer sig i sin syn på det specialpedagogiska uppdraget och menar att en specialpedagog har 

bättre koll på sina elever om den är ute i verksamheten och arbetar som speciallärare i en 

mixad tjänstefördelning. Tina nämner även att det är en liten skola och att de har möjligheten 

att göra den uppdelningen. En viktig aspekt för rektorerna i mesosystemet är kommunikation, 

relationsbygge och öppenhet för att ge specialpedagogen ett helikopterperspektiv.  

Exosystemet	

Exosystemet	utgörs	av	kommun,	budget,	förvaltning,	kontakt	med	andra	instanser. Ylva, 

som är rektor på gymnasiet, berättar även att det är såklart skollagar och läroplaner som styr 

uppdraget som skolledare vilket i sin tur påverkar hur specialpedagogerna arbetar i 

kommunen. Skulle de behöva en utökad budget eller äska om mera pengar så brukar det inte 

vara ett problem. 
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När vi pratar om problematiken kring specialpedagogens uppdrag nämner Johanna att 

specialpedagogerna arbetar på olika sätt i kommunen. Återigen lyfter rektorn upp att det är ett 

problem att det inte finns en speciallärare. 
O många vill att Specialpedagogen kommer in och löser det här. Lär eleven läsa i panik. O 
det är ju inte hennes roll att göra så. Men inte alla min lärare ser på det så utan mer att hon 
inte är här tillräckligt. Hon syns inte, hon sitter inte med o gör en till en undervisning. 

 

Sammanfattande	analys	av	exosystemet	

Exosystemet	utgörs	av	kommun,	budget,	förvaltning,	kontakt	med	andra	instanser.	 

Ylva upplever att det inte finns en problematik med att få mera eller utökad budget från 

kommunen om det behövs och hon menar att skollagen påverkar hur skolledare arbetar och 

det i sin tur påverkar specialpedagogens arbete. Johanna nämner en annan problematik på 

kommunnivå och det innebär att specialpedagogerna arbetar på olika sätt i kommunen men 

även problematiken av att det inte finns en speciallärare i kommunen som arbetar inom 

hennes verksamhet. Detta märks genom att kollegor antar att en specialpedagog förväntas 

göra det arbete en speciallärare ska göra. Systemet kännetecknas av olika upplevelser av 

rektorerna kring budget och kommunala beslut.  

Makrosystemet	

I	makrosystemet	har	vi	placerat	Skolverket,	regering,	skollagen	och	examensordningen. 

Ylva utgick enbart från Skolverkets riktlinjer och allmänna råd vid utformningen av 

specialpedagogens tjänst. Hon har inte utgått från examensordning när de gjorde en 

arbetsbeskrivning utan beskrev det mer som att det är viktigt att se var eller vilket behov som 

finns. 

 

Vid utformningen av arbetsuppgifterna för specialpedagogen på F-6 skolan så satte sig de ner 

tillsammans och diskuterade vad som var de bästa arbetsuppgifterna. Specialpedagogen var 

även den ganska ny i sin roll och behövde lyfta vad hon behövde för stöd. Johanna sa att det 

var viktigt att hitta en balans i arbetsuppgifterna så att det blir mest effektivt, alltså mest av 

specialpedagogiska uppdrag. 
Sen var det mycket vad hon hade med sig från skolan. Sen var jag också så ny o det var 
passande att vi diskuterade. Hon hade gjort mkt, varit ute och gjort intervjuer, pratat med 
andra hur de hade det o jag gjorde likadant. Då kände jag att så som de tidigare jobbat här 
var för mycket dialog, det var för mycket snack. 
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Johanna tycker inte att det finns en solklar beskrivning av hur en specialpedagog ska arbeta 

utan att det finns olika typer av roller. 
Speciallärare är mer man tar ut elever och undervisar. Specialpedagoger e ju inte riktigt så, 
har jag tolkat det. Men så finns det en del som jobbar så. 

 
Vikten av att rektorn har samma förväntningar som specialpedagogen, lyfter Johanna upp, 

annars kommer det inte att fungera i verksamheten. 

 

När Tina utlyste en specialpedagogstjänst till sin skola var hon fullt medveten om hur 

tjänstens arbetsbeskrivning skulle utformas, blandad specialpedagog och speciallärare.  

Det finns en uppdragsbeskrivning men den har Tina inte använt sig av, istället formades den i 

dialog med blivande specialpedagog. Dock nämner hon att det skulle kunna vara en 

utvecklingspotential. Eftersom rektorn inte hade haft en specialpedagog på flera år blev hon 

tvungen att läsa in sig på vad en specialpedagog ska arbeta med och tittade då på 

examensordningen. En viktig del som Tina vill nämna är arbetet med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Den myndigheten skulle de kunna använda sig mer av i form av 

fortbildning och utbildning. 
Vi har en myndighet där det finns ett stöd. Hade varit roligt att kunna bredda kompetensen 
till de andra lärarna också. 

 

Sammanfattande	analys	av	makrosystemet	

I	makrosystemet	har	vi	placerat	Skolverket,	regering,	skollagen	och	examensordningen. 

Det finns framförallt två stora gemensamma nämnare i detta system. Den första är att alla 

rektorerna inte använt sig av examensordningen när de utformade specialpedagogens tjänst. 

Den andra delen är att de har skapat en behovsstyrd tjänst i dialog med varandra. Det finns 

indikationer på att de har använt sig av de allmänna råden från skolverket och även en rektor 

som säger sig ha tittat på examensordningen men formade tjänsten i dialog.  

Bakgrund	specialpedagog	1	Hermann,	gymnasiet	

Hermann jobbar på en gymnasieskola med cirka 500 elever. I specialpedagogrollen ansvar 

Hermann för cirka 250 elever som går nationella program. De elever som läser via 

individuella programmet ansvarar en annan specialpedagog för. Ansvaret på skolan är fördelat 

mellan tre rektorer. Hermann jobbar på Bryggan, tillsammans med två speciallärare, en med 

inriktning mot matematik och en mot språk. 
Vi har jättetydliga roller på Bryggan, för att ingen vill göra den andres jobb. 
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Hermann har en lärarexamen från 1995 och tog sin specialpedagogexamen 2016. Hermann 

beskriver att både elever och pedagoger kontaktar Bryggan för stöttning. Beslut kan även 

fattas under elevhälsokonferenser i samråd med vårdnadshavare om att eleven ska söka 

Bryggan för studiestöd. De elevkontakter som Hermann har handlar främst om att hjälpa 

elever finna en struktur i sina studier. 

Bakgrund	specialpedagog	2	Jessika,	F-6	

Jessika har en bakgrund inom förskolan, tog examen för cirka tio år sedan och har även läst in 

matematik, svenska och bild för att kunna undervisa mot låg och mellanstadiet. Hon tog sin 

specialpedagogexamen hösten 2017, och har jobbat som specialpedagog sedan maj, 2017. 

Idag jobbar Jessika mot tre olika F-6 skolor, med sammanlagt cirka 260 elever, ganska jämnt 

fördelat mellan skolorna. Skolorna har de senaste läsåren tagit emot många nyanlända elever, 

vilka idag utgör nästan hälften av elevantalet. 

Bakgrund	specialpedagog	3	Sara,	7-9	

Sara har utbildat sig till 1-7 lärare och tog sin lärarexamen 1999, med inriktning mot svenska 

och samhällsorienterade ämnen. I efterhand har Sara läst kurser i matematik och 

naturorienterande ämnen. Specialpedagogexamen togs 2010 mot den rådande 

examensordningen. 2016 började Sara arbeta inom dagens verksamhet som specialpedagog, 

men har sedan examen varit verksam inom andra verksamheter i kommunen. Sara jobbar på 

en friskola för årskurs 7-9 med cirka 150 elever.  

Mikrosystemet 

I vår studie består mikrosystemet av förväntningar inför tjänst, nuvarande uppdrag, elever, 

arbetslag, speciallärare och elevhälsoteam. Hermann beskriver att som specialpedagog i 

verksamheten har han ett övergripande uppdraget med ansvar för att bland annat sköta 

dokumentation om eleverna. Hermann menar att dagens uppdrag stämmer väl överens med 

hans förväntningar på yrkesrollen. 
Tät kontakt med rektor, delaktig i elevhälsan, hjälpa elever med strukturen, alltså man får 
vara spindeln i nätet. Och inte undervisa eller träna en till en. 

 
Vidare beskriver Hermann hur det specialpedagogiska arbetssättet justeras efter hand, något 

som kopplas samman med att verksamheten tidigare saknat specialpedagog och speciallärare. 

Hermann beskriver att det är en balansgång i yrket mellan att träffa elever och bygga upp 

relationer, och att jobba med dokumentation av olika slag. Specialpedagogens primära 

arbetsuppgift är enligt Hermann att genom elevhälsan jobba för att alla elever får det stöd de 
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har rätt till. Hermann beskriver även hur ett tätt samarbete med undervisande lärare är en 

nyckel och en stor del i yrkesrollen, Hermann diskuterar detta i termer av vägledande samtal. 

Men beskriver att det inte handlar om regelrätt handledning där specialpedagogen sitter på 

svaren, utan mer har att göra med hur man definiera handledning. 
Ja, det handlar om att: får eleven det stöd den behöver och förståelse den behöver. Men hur 
det går till eller vad det heter eller vem som pratar spelar ingen roll. Man att det blir gjort 
tänker jag är mitt uppdrag. 

 
Under intervjun beskriver Hermann att organisationen inom Bryggan är skör och känslig för 

till exempel sjukskrivningar. Hermann beskriver att mycket hänger på att specialpedagogen 

kan hantera all information som passerar och menar att verksamheten är väldigt beroende av 

att en person kallar till möten och skriver dess protokoll. Det finns inte någon back-up vid 

sjukdom eller om arbetsbelastningen blir för hög och stressen gör att information glöms bort. 

Jessika diskuterar bredden i sin specialpedagogiska arbetssituation, som innefattar att stötta 

elever i extra anpassningar, utreder om behov av särskilt stöd, skriver åtgärdsprogrammen, 

har en roll i elevhälsoteamet, skickar kallelser till möten och har kontakten med 

vårdnadshavare och andra instanser. Då det inte sitter någon administratör på skolorna så 

väljer Jessika att jobba en del med administrativa arbetsuppgifter, för att ha kontroll över att 

kallelser har skickats ut gör hon det själv. 

 

Jessika diskuterar avsaknaden av speciallärare inom organisationen. 
Det skulle behövas någon som sitter på varje skola som den förlängda armen till 
specialpedagogen. Finns en person på en av skolorna med lite speciallärare utbildning som 
kan hjälpa specialpedagogen utföra träning. Blir sårbart om inte jag gör det eftersom det 
inte finns någon annan på skolorna. (Intervjuaren frågar) Upplever du att det finns någon 
annat problem kring specialpedagogens uppdrag i er verksamhet? Ja det är att man inte 
räcker till, svårt att hålla koll på tre verksamheter samtidigt. Man får göra allt tre gånger. 
Också utmanande, spännande och roligt men tufft. 

 
Jessika berättar om att verksamheterna idag saknar kurator, vilket är ett avbrott för 

elevhälsoteamet. Jessika menar även på att samarbetet med skolsköterska försvåras av att det 

är olika skolsköterskor för alla skolorna. 
 

Sara anser att specialpedagogens primära arbetsuppgifter bör vara att undervisa elever, 

handleda pedagoger, genomföra utredningar, vara delaktig i elevhälsoteamet och jobba med 

skolutvecklingsfrågor. Samtliga områden jobbar Sara med idag. 
Inte bara övergripande. Jag jobbar med alla delar, både specialpedagogiskt och speciallärare 
mässigt. 

 
Att ha en fungerande arbetsgång på skolan över hur man ska jobba innan man sätter in stöd 

till eleverna, har enligt Sara stor påverkan på arbetssituationen för specialpedagogen. Att ha 
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en etablerad arbetsgång göra även att Sara inte behöver ta alla elevärenden omgående och det 

har en lugnande effekt på pedagogerna. 
Det är jobbigt när lärarna kommer och skriket att det inte funkar. 

 
Vidare diskuteras hur arbetskulturen inom en verksamhet kan påverka hur man som 

specialpedagog kan jobba. Sara beskriver att det fungerar bra på den nuvarande arbetsplatsen 

eftersom både rektor och många pedagoger delar ett relationellt förhållningssätt. Sara menar 

att det är många pedagoger i kommunen som är duktiga på att arbeta relationellt. Att rektor 

delar en relationell syn på skolsvårigheter har enligt Sara lett till att skolan anställt pedagoger 

som delar synsättet. 
Rektor anställer likasinnade. 

 

Sammanfattande	analys	av	mikrosystemet	

I studien består mikrosystemet av förväntningar inför tjänst, nuvarande uppdrag, elever, 

arbetslag, speciallärare och elevhälsoteam. Det framgår att samtliga specialpedagoger 

beskriver en mångfasetterad arbetssituation när de diskuterar sin yrkesroll. En arbetssituation 

som specialpedagogen behöver balansera mellan de olika arbetsområdena. Här lyfter de 

tillfrågade fram att eleven står i centrum, att man som specialpedagog ständigt jobbar för att 

hjälpa eleven mot deras mål. Avslutningsvis är det ett mångfasetterat yrke som beskrivs av 

specialpedagogerna.  

Mesosystemet 

I	 mesosystemet	 innefattas	 rektorn	 roll.	 Hermann beskriver en positiv bild av de 

specialpedagogiska uppdraget i kommunen och menar att det har att göra med, tidigare och 

nuvarande rektorer. Rektorer har tilldelat specialpedagogen ett tydligt övergripande uppdrag 

inom verksamheten. På frågan om vad som styr specialpedagogens arbetsuppgifter svarar 

Hermann mycket säkert att det är rektor som styr. Men lägger till att andra anställningar i 

verksamheten även kan påverka. 
Det måste ju finnas någon som gör speciallärare jobbet, det är det som är problemet, att 
rektor väljer att inte anställa någon speciallärare och då måste specialpedagogen göra 
det.[…] Det är rektorns val. 

 
Inom dagens verksamhet har Hermann börjat identifiera brister i planeringen för 

arbetslagskonferenserna som hålls varannan vecka. Vid arbetslagskonferenseran träffar 

elevhälsan arbetslagen för att diskutera elevernas skolsituation. 
Det funkar jättebra på hälften av programmen och ganska dåligt på andra hälften av 
programmen. Det hänger på rektorerna, om de är planerade eller inte […] och det är helt 
klart en rektorsfråga. Det landar i rektorerna hela tiden.  



	 31	

 
Hermann beskriver hur rektorer och pedagoger i större utsträckning efterfrågar speciallärare-

kompetensen före specialpedagogik. Hermann berättar att vid uppbyggnaden av Bryggan så 

tillsatte skolan först tjänsterna för speciallärare och sen med hjälp av extra pengar från 

utbildningsförvaltningen så tillsattes en specialpedagog. Hermann menar att man gjort så för 

att rektorer tänker att det är mycket viktigare att eleverna får hjälp med sina ämnen än med 

organisation. 
Medan jag tänker att det är tvärtom. 

 
Jessika beskriver att när hon kommer ut till skolorna så får hon ibland göra vissa 

rektorssysslor. Som specialpedagog blir Jessika en representant för rektorns vision när hon 

besöker de olika skolorna. 
 

I samspel med rektor har arbetsuppgifter utformats, Jessika har en vilja att ha kontroll och 

utför därför vissa administrativa arbetsuppgifter. Redan vid anställning framgick det att rektor 

önskade att specialpedagogen som kan utföra en till en träning med eleverna. Vidare beskriver 

Jessika hur specialpedagogen har större inblick i eleverna situation än rektor. Jessika trycker 

på hur viktigt det är att samarbetet med rektor fungerar. Mycket kontakt med rektor sker idag 

via telefon då rektorn oftast sitter på annan plats. Jessika menar att det hade varit bättre om de 

suttit på samma plats. 
Jag vill ju att rektor ska ha inblick i de elever som är i behov av särskilt stöd, att rektor är 
deltar i elevhälsoteamet, stöttar upp mig, delaktiga i organisationen, dialog och samarbete. 

 
Jessika uttrycker en önskan om att det var ännu bättre än idag, hon önskar en förändring av 

organisation med administratör på plats, en skolsköterska, en kurator, kanske en speciallärare 

på varje skola. Jessika menar att det skulle ge en bättre organisation genom att det är ett 

elevhälsoteam för alla skolorna. Jessika anser att den främsta anledningen är att ha koll på tre 

olika skolor. Men lyfter samtidigt fram att hon och rektor inte har arbetat tillsammans särskilt 

länge. 
Det tar tid att jobba ihop sig, rektorn har varit i verksamheten i cirka 1,5år. Jag upplever att 
vi (jag och rektor) börjar växa in i rollerna efter 1 års samarbete. 

 
Sara beskriver att det finns yttre faktorer som påverkar specialpedagogens arbetsuppgifter. 

Rektor diskuterar alltid med Sara hur förändringar och övergripande arbetsområden ska 

genomföras inom deras verksamhet. Här menar Sara att det är jätteviktigt att rektor och 

specialpedagog delar samma syn på lärande, då rektorn står för organisationen. Vidare 

beskrivs även att rektorns syn är avgörande för tillsättandet av nya tjänster. 
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Sammanfattande	analys	av	mesosystemet	

I	mesosystemet	 innefattas	rektorn	roll. Specialpedagogerna diskuterar vikten av att ha ett 

bra samarbete med sin rektor. Både utifrån verksamheten, men även deras arbetssituation. Då 

rektor i stor utsträckning är den som kan påverka och organiserar verksamheten. 

Exosystemet 

Exosystemet	ingår	kommun,	budget,	förvaltning,	kontakt	med	andra	instanser. Hermann 

en positiv bild av det specialpedagogiska uppdraget i kommunen. Men när vi pratar om 

uppbyggnaden av Bryggan hörs det ett visst missnöje i rösten, då Hermann beskriver hur 

skolan först tillsatte tjänsterna för speciallärare och att med hjälp av extra pengar från 

förvaltningen så kunde skolan tillsatta en specialpedagog. 
 

Under intervjun med Jessika är det bara vid ett tillfälle som kontakt med andra instanser 

kommer på tal och det är när Jessika kallar till SIP-möten, samordnad individuell plan, runt en 

elev. Angående det specialpedagogiska uppdraget så upplever inte Jessika att det finns något 

övergripande direktiv för arbetsrollen i kommunen. 
 

Samarbetet med andra skolor och instanser underlättas enigt Sara av att kommunen under 

lång tid jobbat utifrån ett relationellt förhållningssätt. Sara menat att det finns ett brett 

specialpedagogiskt tänk i kommunen. Vidare beskrivs hur huvudmannen för koncernen 

påverkar rektorerna, de anger vilka övergripande områden som koncernen kommer att satsa 

på det kommande läsåret. 

Sammanfattande	analys	av	exosystemet	

Exosystemet	 ingår	 kommun,	 budget,	 förvaltning,	 kontakt	 med	 andra	 instanser. Det 

framträdande gemensamma draget hos specialpedagogerna är att budgetramar och 

kommunala beslut har väldigt liten inverkan på yrkesrollen och arbetssituationen. 

Specialpedagogens uppfattning av kommunen verkar snarare ha att göra med vilka personliga 

kontakter individen haft i yrkesrollen. 

Makrosystemet 

I	 makrosystemet	 inryms	 Skolverket,	 regering,	 skollagen	 och	 examensordningen. 

Hermann anser att han tilldelats ett tydligt övergripande uppdrag, och menar att uppdraget 

stämmer väl överens med examensordningen. Vidare beskriver Hermann hur det är 

specialpedagogens ansvar att se till att ha koll på dokumentationen över eleverna. 
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Tät kontakt med rektor, delaktig i elevhälsan, hjälpa elever med strukturen, alltså man får 
vara spindeln i nätet. Och inte undervisa eller träna en till en. 

 
Specialpedagogens primära arbetsuppgift är enligt Hermann, och han återkopplar till 

examensordningen, att genom elevhälsan jobba för att alla elever får det stöd de har rätt till. 
Att vara lite lyhörd för signaler och fråga varför det inte funkar? 

 
Hermann beskriver även hur ett tätt samarbete med undervisande lärare är nyckel och en stor 

del i yrkesrollen, Hermann diskuterar detta i termer av vägledande samtal. 
 

Jessika beskrev tidigare under Mesosystemet ett drömscenario om hur verksamheten kunde 

organiseras. Hon menar att förändringar behöver ske för att kunna leva upp till skolverkets 

krav. Jessika anser att specialpedagogens primära uppgift bör vara att se till att elever i behov 

av särskilt stöd ska få det. Att stötta pedagoger i extra anpassning, upprätta och uppdatera 

åtgärdsprogram. Samt att kunna vara en kvalificerad samtalspartner. Men hon anser själv att 

hon jobbar som biträdande rektor, administratör, speciallärare. 
Stämmer inte riktigt in på den bilden man hade. Som jag har det idag är väldigt roligt och 
varierande, men rent specialpedagogiskt är det inte. Sen tror jag inte att det är så många 
rektorer som vet riktigt ur vårt uppdrag ser ut enligt examensordning och vad står på 
högskolorna, den här arbetsbeskrivningen, jag tror inte det är alla som har vetskap om det. 
Jag tror att dom (rektorerna) formar våra tjänster utefter behovet på skolorna. 

 
Sara anser att arbetsuppgifterna i verksamheten stämmer väl överens med examensordningen. 

Hon menar på att man som specialpedagog behöver jobba tillsammans med eleverna för att 

kunna få syn vad för stöd eleven är i behov av.  
Inte bara övergripande, jag jobbar med alla delar. 

 
Sara beskriver att hon är missnöjd med dagens uppdelning av specialpedagoger och 

speciallärare som examensordningen medför. Vidare diskuteras hur examensordningen inte 

alla gånger är avgörande vid anställning, Sara har tidigare varit inne på området och menar att 

det har att göra med rektorns syn på och tankar om hur verksamheten ska organiseras. 
Rektorns syn är avgörande för vad som tillsätts, om de vill tillsätta specialpedagog eller 
speciallärare. 

 
På frågan om vad det är som styr specialpedagogens arbetsuppgifter svarar Sara att Skollagen 

är det styrdokument som reglerar arbetsuppgifterna i verksamheten, men utvecklar inte 

ytterligare. 

Sammanfattning	analys	av	makrosystemet	

I	 makrosystemet	 inryms	 Skolverket,	 regering,	 skollagen	 och	 examensordningen. När 

specialpedagogerna diskuterar sambandet mellan yrkesrollen och styrdokument så anser 



	 34	

Jessika att arbetssituationen inte helt överensstämmer med den avlagda examen. Hermann och 

Sara anser att deras arbetsuppgifter överensstämmer väl med examensordningen, men Sara 

har valt att arbeta utifrån lite andra riktlinjer. Det är alltså en splittrad bild över hur 

specialpedagogerna upplever att arbetssituationen överensstämmer med examensordningen. 

Vidare är det enbart Sara som lyfter att Skollagen (SFS 2010:800) styr specialpedagogens 

arbetssituation. 
 

I detta system framhävs vilka arbetsuppgifter som specialpedagogen jobbar med verkar 

snarare ha att göra med vilka personliga värderingar man har och vilka önskemål som 

rektor har till organisation som avgör vad specialpedagogen arbetar med. Det vill säga att 

begreppen som återfinns i makrosystemet inte verkar vara prioriterade.  
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Diskussion 
Metoden är en innehållsanalys av resultatet utifrån ekologisk systemteori och studeras utifrån 

dess mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Utifrån den ekologiska systemteorin ser vi att 

specialpedagogen är centralt placerad (se metodkapitel för modellbeskrivning). Runt 

specialpedagogen inryms mikrosystemet, som i vår analys bestått av förväntningar inför 

tjänst, nuvarande uppdrag, elever, arbetslag, speciallärare och elevhälsoteam. Utanför 

mikrosystemet finner vi mesosystemet som innefattar rektorn. Exosystemet är det tredje steget 

med kommun, budget, förvaltning, kontakt med andra instanser så som Socialförvaltningen. 

Slutligen i makrosystemet har vi placerat Skolverket, regering, skollagen och 

examensordning, alltså yttre faktorer som vaken specialpedagog eller rektor kan påverka men 

behöver förhålla sig till och som påverkar det dagliga arbetet. 

 

Nedan diskuteras resultatet av intervjuerna som syftat till att synliggöra vad det är som kan 

påverka specialpedagogers arbetsuppgifter. För att kunna besvara en så pass bred fråga har 

studien utgått från följande frågeställningar: Hur uppfattar nyexaminerade specialpedagoger 

sin nuvarande arbetssituation i förhållande till examensordningen? Hur resonerar rektorer 

kring specialpedagogens uppdrag, och vad påverkar utformandet av en specialpedagogisk 

tjänst vid anställning? 

Mikrosystemet	
När specialpedagogerna beskriver sina uppdrag kan vi se stora likheter när 

specialpedagogerna diskuterar yrket. Några av de framträdande arbetsområdena som nämns är 

att ha tät kontakt med rektor, delaktighet i skolans elevhälsoteam och stötta pedagoger eller 

elever med extra anpassningar för att underlätta studierna. Även rektorerna är samstämmiga i 

flertalet av dessa arbetsuppgifter men det förekommer en liten skillnad mellan grundskola och 

gymnasiet. Specialpedagogen anses ha en övergripande roll på gymnasieskolan och inte direkt 

arbeta med eleven. Specialpedagogen bör även arbeta med frågor som utvecklar lärmiljöer 

och organisationen, ha en övergripande roll som samtalspartner, samtalsledare och observatör, 

arbeta förebyggande samt icke undervisande (von Ahlefeld Nisser 2013). Övriga 

gemensamma arbetsuppgifter menar Göransson et al (2015), är samverkan med 

vårdnadshavare, utredningar, åtgärdsprogram och dokumentation. 

 

Vid en av intervjuerna med specialpedagogerna utrycker Hermann; ”alltså man får vara 

spindeln i nätet”. Här finner vi stora likheter med svaren från alla rektorerna. De tre 
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rektorerna uttrycker att specialpedagogen har en centrerad roll i verksamheten och uttrycket 

spindeln i nätet förekommer även här. Von Ahlefeld Nisser (2013) nämner att ur ett 

rektorsperspektiv är det av största vikt att en specialpedagog eller speciallärare har denna 

spindelfunktion. Förutom denna funktion nämns även att samarbetet mellan en 

specialpedagog och speciallärare är en förutsättning för att maximera stödet till eleverna. 

Rollen som specialpedagog inom grundskolan och gymnasieskolan har i en tidigare studie 

beskrivits som den undervisande mångsysslaren (Göransson et al. 2015), vilket också i stor 

uträckning bekräftas av i studien av Möllås et al. (2017). Vi kan bekräfta den bilden utifrån de 

intervjuer som genomförts. 

 

Vid samtalen med specialpedagog Jessika framkommer det att vissa arbetsuppgifter är 

tilldelade av rektor. Men vem som har föreskrivit att specialpedagogen ska jobba med att till 

exempel handleda personal eller att identifiera skolproblem framkommer inte. Göranson et al 

(2015) menar att skolproblem identifieras som problem med miljön i stället för som brister 

hos individen. Vilket gör specialpedagogen till bärare av det relationella perspektivet. På 

Saras skola är det lite annorlunda utifrån hennes beskrivning, där det relationella perspektivet 

är förankrat hos rektor. På denna skola har även specialpedagogen arbetsuppgifter som kan 

liknas en speciallärare. Vi tolkar det som att specialpedagogerna har tilldelat sig vissa 

arbetsuppgifter, där de kan hävda sin expertis inom området. Enligt Göranson et al (2015) gör 

specialpedagoger och speciallärare anspråk inom dokumentation, kartläggning och 

utvärdering. Det hävdade kunskapsområdet innefattar även samverka, rådgivning samt 

konsultation och kvalificerade samtal med kollegor och vårdnadshavare (Göransson et 

al.2015). Dock ser vi avvikelser efter att ha intervjuat specialpedagog Hermann, som jobbar 

på gymnasiet med två speciallärare kollegor. Där framkommer det att, vilket även rektorn på 

skolan bekräftar ”Vi har jättetydliga roller, för att ingen vill göra den andres jobb”. 

Sammanfattande	diskussion	av mikrosystemet	
I våra intervjuer med specialpedagoger och rektorer ser vi att det finns en samstämmighet i en 

specialpedagogs arbetsuppgifter, dock med vissa avvikelser. I mikrosystemet inryms 

förväntningar inför tjänst, nuvarande uppdrag, elever, arbetslag, speciallärare och 

elevhälsoteam. Det finns en skillnad mellan högstadieskolan och gymnasiet i arbetsuppgifter. 

Högstadiet har en specialpedagog som även har uppgifter som kan liknas en speciallärares 

arbetsuppgifter. Tjänstens utformning kan ses ur två aspekter, dels är skolan en mindre skola 

och av organisatoriska skäl fyller en specialpedagog upp sin tjänst med specialläraruppdrag, 
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dels kan rektorn förespråka en blandad tjänst vilket diskuteras i mesosystem. Gymnasiet har 

däremot skilda tjänster och därmed skilda arbetsuppgifter. Just denna sistnämnda kombination 

beskriver von Ahlefeld Nisser (2013) som ett inifrånperspektiv och utifrånperspektiv och ses 

som det vinnande konceptet. Vi kan även se att det finns ett gemensamt mönster i uttrycket 

”spindeln i nätet”. Vi tolkar det som att Specialpedagogernas främsta uppgift är just denna 

funktion, eller även mångsysslare som Göransson et al (2015) nämner. 

 

Von Ahlefeld Nisser (2013) beskriver en önskan om att specialpedagogen och specialläraren 

blir klasslärarens förlängda arm men utifrån de intervjuerna finns det goda incitament för att 

specialpedagogen blir rektorns förlängda arm istället. Resultaten visar att en specialpedagog 

och rektor har ett nära samarbete för att ha kontroll på vilka elever som är i behov av extra 

stöd. Avslutningsvis kan vi se att arbetsuppgifterna överensstämmer med delar av 

examensordningen men att det finns variationer lokalt. 

Mesosystemet	
I en studie av Takala, Wickman, Uusitalo-Malmivaara & Lundström (2015) visar att 

specialpedagogstudenter förväntar sig jobba mer med handledning av pedagoger och ha 

mindre kontakt med eleverna. Det är inte alltid som förväntningarna överensstämmer med 

verkligheten. När det talas om specialpedagogers och speciallärares uppdrag med rektorer, 

kan det verka som att de är överens om uppdragen enligt von Ahlefeld Nisser (2013). Som 

menar att verkligheten ofta ser annorlunda ut och det synliggörs skilda föreställningar om hur 

arbetet ska ske, vilket dock inte unikt för Sverige utan en företeelse som finns i andra 

europeiska länder von Ahlefeld Nisser (2013). Alla tre rektorerna visar att de vill ha en 

specialpedagog som är kommunikativ och har en god förmåga att bygga relationer. Det 

utrycks att det finns mycket outbildad samt oerfaren personal som arbetar i form av 

elevassistent eller som resurs och ska en specialpedagog arbeta som utbildare på skolan eller 

ligger det på en annan nivå som kommunen bör ta ansvar för? 

 

I intervjuerna med specialpedagogerna framkommer det att rektorn styr över 

arbetsuppgifterna. Specialpedagog Jessika beskriver att arbetsuppgifter utformats i samspel 

med rektor och att det är väldigt viktigt att samarbetet med rektor fungerar. Möllås et al 

(2017) menar att det är rektorns kompetens, visioner för sin verksamhet och förmåga att leda 

samt organisera som har en avgörande roll för hur den specialpedagogiska yrkesrollen 

utformas. Specialpedagog Hermann svarar att det är rektor som styr specialpedagogens 
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arbetsuppgifter. Här hade rektorerna likartade svar och menade att de bestämmer över sin 

organisation och de bestämmer vilka arbetsuppgifter en specialpedagog ska ha, dock i dialog 

med varandra. Tidigare forskning tyder på att arbetsuppgifter är mer lokalt kontextbundna 

enligt Göransson et al. (2015). Några rektorer uttalar i Berglund, Malmgren, Riddersporre & 

Sandén (2007), att de gärna sett att specialpedagogen arbetar mer med specifika uppgifter som 

ligger inom ramen för kompetensen eftersom det skulle ge en bättre struktur på arbetet. Detta 

är dock inget vi finner belägg för i vår undersökning men skulle vara intressant att forska på 

framöver. 

 

Specialpedagog Hermann menar på i sin intervju att andra anställningar i verksamheten även 

påverkar arbetsuppgifterna. Även specialpedagog Sara beskriver att det finns yttre faktorer 

som påverkar specialpedagogens arbetsuppgifter. Samtidigt menar samtliga specialpedagoger 

viktigt att ha ett bra samarbete med sin rektor vilket även rektorerna påpekar vid flera 

tillfällen. 
Det måste ju finnas någon som gör speciallärare jobbet, det är det som är problemet, att 
rektor väljer att inte anställa någon speciallärare och då måste specialpedagogen göra 
det.[…] Det är rektorns val. Specialpedagog Hermann 
 

Utifrån examensordningen (SFS 2007:638) finns det inte några specifika punkter som 

behandlar samarbetet med rektor. Att studenter har insikt som betydelsen av lagarbete och kan 

utveckla verksamhetens lärmiljö kan möjligtvis anspela på att specialpedagoger bör ha en bra 

kommunikation med rektor. Examensordningen (SFS 2007:638) anspelar snarare på att det 

specialpedagogiska yrket är ett självständigt yrke vilket inte stämmer överens med 

intervjusvaren vi fått. 
För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd 
(SFS2007:638). 
 

Sammanfattande	diskussion	av	mesosystemet	
I detta system innefattas rektorns roll. Gemensamt för de olika rektorerna är att de vill se 

kommunikativa specialpedagoger som har en god förmåga att se vilket stöd som eleverna 

behöver. Här menar Von Ahlefeld Nisser (2013) att den främsta uppgiften för en 

specialpedagog bör vara att se över hur skolan arbetar på ett moraliskt och etiskt plan som ska 

överensstämma med de stadgar som finns. Men även bevaka att de handlingar som finns på 

skolan är korrekta. Vi kan inte se att de olika rektorerna eller specialpedagogerna lägger större 

vikt vid denna uppgift men i intervjusvaren finns det tydliga svar att det ingår dokumentation 

samt att det då kan ingå kontroll och revidering av dessa handlingar för specialpedagogerna. 
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Vi ser en stor skillnad i examensordningen (SFS 2007: 638) kontra intervjusvaren när det 

gäller specialpedagogens självständiga arbete. Det uttrycks av respondenterna och vi upplever 

att finns en uttalad roll som lagspelare och delaktighet på en nära nivå i skolans verksamhet 

men att det behövs en tydlighet inför kollegor kring specialpedagogens roll eller arbetsuppgift 

på skolorna. Möjligen kan osäkerheten hos pedagogerna återfinnas i att 

speciallärarutbildningen ersattes 1990 av en specialpedagogutbildning (Möllås et al 2017) för 

att senare återinföras. Detta kan ha bidragit till att det finns en osäkerhet kring hur kollegor 

uppfattar specialpedagogens roll på skolan. 

 

En rektor nämner att det finns ett stort glapp mellan specialpedagogens utbildning och 

verkligheten. Utifrån systemteorin, kan det finnas ett ”filter” mellan mesosystemet och 

mikrosystemet som innebär att examensordningens utformning inte kommer att gagna skolans 

verksamhet. Detta ”filter” sorterar och väljer vilka arbetsuppgifter specialpedagogen ska ha. 

Exosystemet 	
Det mest gemensamma draget hos specialpedagogerna är att budgetramar och kommunala 

beslut har väldigt liten inverkan på yrkesrollen och arbetssituationen. Rektorn på 

gymnasieskolan uttryckte det mera som att hon kunde få en utökad budget om det behövdes. 

Däremot sa Specialpedagog Hermann som i stort har en positiv bild av specialpedagogik i 

kommunen uttrycker att visst missnöje med att det krävdes extra pengar från förvaltningen för 

att kunna tillsatta en specialpedagog på Bryggan. Vid intervjun med specialpedagog Jessika 

uttrycks en annan form av missnöje då det inte finns något övergripande direktiv för 

arbetsrollen i kommunen. Liknande svårigheter lyfter även rektor Johanna när hon beskriver 

att specialpedagogerna arbetar på olika sätt i kommunen. Lansheim (2010) menar att efter 

kommunaliseringen av skolan har stödet för eleverna organiserats på olika sätt mellan skolor. 

Att skolorna efter decentralisering på egen hand kunnat utforma den specialpedagogiska 

verksamheten utifrån bland annat ekonomiska ramar såväl som mandat hos specialpedagogen. 

Samtidigt som kommunerna upplever att det finns ett ökat behov av att ge stöd till elever  

Lansheim (2010). Specialpedagog Sara menar att kommunen som hon är verksam i under 

lång tid jobbat utifrån ett relationellt förhållningssätt och menar att det finns ett brett 

specialpedagogiskt tänk i kommunen. 

Sammanfattande	diskussion av exosystemet	
Mest nämnvärt i exosystemet, som innefattar kommun, budget, förvaltning och kontakt med 

andra instanser, handlar om specialpedagog som profession och hur huvudmannen ser på en 
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specialpedagogs tjänst. Göransson et al (2015) menar att det finns en brist i vilka specifika 

kunskaper yrkesrollen gör anspråk på. Orsaken till detta anser vi bero på att det inte finns 

tyngd i begreppet specialpedagog i skollagen vilket även Möllås et al (2017) nämner. Möllås 

et al (2015) beskriver att det saknas klarlägganden över specialpedagogens roll i elevhälsans 

arbete (SFS 2010:800). Bokstavligen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska 

m.m. men ingen specialpedagog som yrkesroll nämns. Vi tror att en mer distinkt 

förtydligande av specialpedagogen i skollagen bringar ett klargörande i kommunens arbete 

med hur en tjänst utformas. 

Makrosystemet	
Specialpedagog Sara anser att arbetsuppgifterna i verksamheten stämmer väl överens med 

examensordningen. Samtidigt så uttrycker specialpedagog Sara ett missnöje över dagens 

examensordning och den uppdelning som sker mellan specialpedagoger och speciallärare. 

Specialpedagog Sara nämner även att examensordningen inte alla gånger är avgörande vid 

anställning utan att det har att göra med rektors syn på verksamheten. Detta mönster ser vi i 

rektorernas intervjusvar likväl. Det verkar handla om att det lokala behovet styr istället för att 

arbeta mot vad examensordningen förespråkar. Göransson et al. (2015) visar på att det bara är 

examensordningen som yrkesgrupperna kan luta sig mot för att avgränsa sina arbetsområden. 

 

Möllås et al. (2017) menar att det är generellt låga förkunskaper hos rektorer om vad 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning består av och syftar till. Därtill kan likheter och 

skillnader mellan de båda utbildningarna (speciallärare respektive specialpedagog) bli 

förvirrande (Möllås et al. 2017). Man kan då hävda, utifrån intervjuer och tidigare forskning, 

att rektor återigen väger in det lokala behovet i verksamheten samtidigt som okunskap också 

kan ligga till grund för hur specialpedagogens arbetsuppgifter utformas. En liten avvikelse 

fanns mot de övriga skolorna, då rektorn Tina sökte en specialpedagog som även skulle arbeta 

som speciallärare. Rektorn ansåg att en specialpedagog som arbetade närmre med eleverna 

fick en större insikt och kunde se tydligare vilket stöd som skulle ges. Eftersom hon hade sökt 

en specialpedagog till sin skola under två år läste hon in sig på examensordningen och på 

skolan fanns även en arbetsbeskrivning för tjänsten. 

Sammanfattande	diskussion av makrosystemet	
Vilka arbetsuppgifter som specialpedagogen arbetar med verkar snarare ha att göra med vilka 

personliga värderingar knutna till specialpedagogen och vilka önskemål som rektor har till 

organisationen. Vi finner belägg för våra teorier i Lansheim (2010) som menar att trots en 
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tydlig målbeskrivning i examensordningen så finns det lokalt olika tolkningar av vad en 

specialpedagog ska arbeta med. Vi upplever att det finns en stor risk att vår profession blir 

urholkad eftersom examensordningen inte bär grund till tjänstens utformning. Intressant i 

detta är att Göransson et al (2015) nämner att det förväntas att denna yrkesroll ska bära 

specifika kunskaper utifrån examensordningen. Men att dessa specifika kunskaper inte 

diskuteras vid en anställning upplever vi motsägelsefullt. 

 

Slutligen kan vi se ett mönster i att rektorer utformar tjänsten till specialpedagog men i dialog. 

Vi ser att det finns en tydlighet i hur arbetsuppgifterna ser ut utifrån examensordningen (SFS 

2007:638) men rektorerna väljer själva hur tjänsten ska se ut. 

Metoddiskussion	
Inför uppsatsen diskuterades olika tillvägagångssätt för att nå resultat. Båda författarna har en 

vana av att arbeta utifrån kvalitativa undersökningar samtidigt som vi inte tror att studien hade 

kunnat uppnå samma resultat genom att utgå ifrån en kvantitativ metod. Att arbeta utifrån en 

enkätstudie avslogs vid ett tidigt stadie då vi ansåg att frågeställningarna i en enkätstudie 

skulle kunna bli för ledande och därför inte representativa. Studiens syfte är att undersöka hur 

specialpedagoger och rektorer tänker eller har resonerat om de specialpedagogiska 

arbetsuppgifterna. Vi menar att tankar och resonemang bäst kommer fram under när man 

samtalar med varandra. Vid intervjutillfället kunde vi även ställa kompletterade följdfrågor 

om de svarande uttrycker sig oklart. Vi valde att spela in samtalen för att med ökad säkerhet 

kunna återberätta direkta citat från de svarande, något vi menar förstärker trovärdigheten i 

resultatet. 

 

Ett liknande resultat hade kunnat uppnås genom att låta de svarande skriva ner sina svar. Vi 

diskuterade alternativet och resonerade att vi då troligen hade behövt fler tilltänkta kandidater, 

då vi resonerade att det föreligger en risk i att de tilltänkta personerna valt att inte svara och 

delta i studien. Ett skriftligt resultat behöver vara välformulerat och detaljerat för att det ska 

vara till hjälp för studien, något som kan ta lång tid för de svarande. Vi menar på att intervjuer 

är en tidseffektiv metod för de svarande. 

Teoridiskussion	
Till denna studie så har vi utgått ifrån ekologisk systemteori för att beskriva tankar om 

specialpedagogers arbetssituation. Inför studien hade författarna fördomar om att systemen 

skulle vara isolerade från varandra, men efter slutförd studie så har vi noterat att systemen är 
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sammanlänkade och inte statiska. Författarna upplever att systemen överlappar varandra och 

att det är svårt att göra en snäv gränsdragning emellan dem. Om man skulle reproducera 

studien utifrån till exempel ett interaktionistiskt perspektiv, misstänker vi att resultatet skulle 

kunna variera.  

Vidare	forskning	
För den som är intresserad av att jobba vidare med att kartlägga specialpedagogers 

arbetssituation ser vi två möjliga ingångar. Skolan ställs dagligen inför dilemman, att studera 

vad som styr och hur rektorer samt specialpedagoger resonerar i beslutsfattandet utifrån 

dilemmaperspektivet som presenteras i Nilholm (2005). Dilemmaperspektivet beskrivs där 

som ett alternativ till det kategoriska- och det relationella perspektivet. Vi ser perspektivet 

mer som ett komplement till dessa. Man kan tänka sig att en sådan studie skulle kunna ge 

intressanta svar om personens grundvärderingar som formar yrkesrollen. 

 

Det är även tänkbart att reproducera studien om några år för att se om kronossystemet har 

någon påverkan för specialpedagogernas arbetssituation. Kronossytemet är ett tillägg som 

Bronfenbrenner arbetat fram och lagt till efter att han presenterat teorin (Nilholm, 2005). Man 

skulle då kunna fråga sig hur tidsaspekten påverkar specialpedagogens arbetssituation. 
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Slutsats 
Vi har ställt oss frågan om hur nyexaminerade specialpedagoger uppfattar sin nuvarande 

arbetssituation i förhållande till examensordningen och hur rektorer resonerar kring 

specialpedagogens uppdrag, och vad påverkar utformandet av en specialpedagogisk tjänst vid 

anställning? Utifrån ekologisk systemteori har resultatet av sex intervjuer analyserats utifrån 

de fyra olika systemen. Vår slutsats grundar sig i att systemen inte är slutna utan dynamiska 

och överlappar varandra. Vår diskussion har behandlat frågeställningarna och nedan följer vår 

slutsats. 

 

I vår slutsats har vi har kommit fram till att de intervjuade specialpedagogerna har gett 

likvärdiga svar kring deras arbetsuppgifter kopplat till examensordningen. De nämner 

arbetsuppgifter som står uttryckta i examensordningen men även uppgifter som inte ska 

utföras av en specialpedagog utan speciallärare. De är samstämmiga i att de inte använder sig 

av en tjänstebeskrivning för sitt uppdrag utan det lokala behovet styr. Specialpedagogerna 

beskriver en osäkerhet inom verksamheten kring specialpedagogens uppdrag. Kollegornas 

förväntningar innebär ofta att en specialpedagog önskas arbeta mer som en speciallärare, 

vilket kan leda till konflikter med kollegor. Ett förslag på detta kan vara att införa rutiner på 

hur en specialpedagog ska arbeta och förhålla sig till dem. Det innebär att kommunen bör 

arbeta fram ett gemensamt dokument som även rektorer tar del av och använder. Dock måste 

dessa rutiner utgå från examensordningen om det ska ske en förändring. Samtidigt är det 

viktigt att kollegor får information kring en specialpedagogs uppdrag och roll på skolan. Av 

yttersta vikt är att specialpedagogen får arbeta centralt med ett helikopterperspektiv. 

 

En rektor nämner att det finns ett glapp mellan utbildningen och verkligheten. Rektorernas 

roll vid anställning av specialpedagog är avgörande för hur tjänsten är utformad. Märkbart är 

att rektorn arbetar nära en specialpedagog och ses som ”den förlängda armen”. Det nämns att 

en rektor vill ha en specialpedagog som är kommunikativ och har en god förmåga att se var 

stöd behövs hos eleverna. Genom en gemensam arbetsbeskrivning och ökad kunskap hos 

rektorer kring specialpedagogens uppdrag och roll minimeras risken för att det blir ett glapp 

mellan examensordningen och arbetssituationen. När en rektor väljer att utforma sin 

specialpedagogs tjänst finns det ett lokalt behov som styr hos rektorn, men det finns samtidigt 

en examensordning som påvisar hur och vad en specialpedagog utbildats mot. Här uppstår ett 

dilemma som kan vara svårt att hantera och vi kan se att rektorn väljer det lokala behovet före 

examensordningen, detta i likhet med dilemmaperspektiv som Nilholm (2005) beskriver. Vi 
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anser att det inte behöver vara fel men det finns en risk för att viktiga delar av utbildningen till 

specialpedagog prioriteras bort i en arbetssituation. 
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Bilaga 1 

Speciallärarexamen (SFS 2007:638) 

Omfattning  

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. 
Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen och upp- nådd fördjupning om minst 60 
högskolepoäng i ämnena svenska eller matematik inom ramen för lärarexamen eller på annat 
sätt uppnått sådan fördjupning.  

Mål  

För speciallärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom förskoleklass, skola eller 
vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv-, läs- eller 
matematikutveckling.  

Kunskap och förståelse  

För speciallärarexamen skall studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och 
stimulans av denna, och  

– visa fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs- eller matematikutveckling 
samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning.  

Färdighet och förmåga  

– För speciallärarexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 
förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 
lärmiljöer,  

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för 
enskilda barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 
barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,  

– visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 
språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling,  

– 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,  

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och 
elevers språk- och matematikutveckling,  

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 
utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer, och  

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av 
särskilt stöd.  
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Värderingsförmåga och förhållningssätt  

– För speciallärarexamen skall studenten 
– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 
beaktande av de mänskliga rättigheterna,  

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,  
– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes- grupper, och  
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fort- löpande 

utveckla sin kompetens.  

Självständigt arbete (examensarbete)  

För speciallärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.  

Specialpedagogexamen (SFS 2007:638) 

Omfattning  

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 
högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen.  

För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom 
förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.  

Kunskap och förståelse  

– För specialpedagogexamen skall studenten 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt  

– forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och 
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och  

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.  

Färdighet och förmåga  

– För specialpedagogexamen skall studenten 
– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och  

– medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter 
i olika lärmiljöer,  

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 
analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,  

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i 
samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla 
verksamhetens lärmiljöer,  

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och  
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– 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.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

– För specialpedagogexamen skall studenten 
– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 
beaktande av de mänskliga rättigheterna,  

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,  
– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes- grupper, och  
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens.  

Självständigt arbete (examensarbete)  

För specialpedagogexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.  
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Bilaga 2 
 
Inbjudningsbrev till tänkbara deltagare. 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter på Specialpedagogprogrammet vid Kristianstad högskola. Vi är nu i 
utbildningens slutskede och ska avsluta med en magisteruppsats. Syftet är att forska kring 
upplevelsen av specialpedagogens uppdrag utifrån ett professions- och 
organisationsperspektiv. Med tanke på vårt syfte tänker vi att just din yrkesgrupp som rektor 
passar in i vår undersökning. 
Vi önskar göra en intervju med er för att samla empiri kring det specialpedagogiska 
uppdragets utformning. Din roll är viktigt eftersom du ansvarar för och utformar 
specialpedagogens uppdrag på skolan. Vi tycker att din roll är intressant att undersöka och 
kan bidra med en ökad förståelse för uppdraget som specialpedagog. 
 
Vi kommer att följa en intervjuguide och vi kommer även att spela in samtalet för att 
analysera detta i efterhand. Under hela uppsatsskrivandet kommer vi att följa 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Principerna 
innebär kortfattat att det är frivilligt att delta och resultaten ska inte gå att härleda till just dig. 
Vi beräknar att intervjun tar ca 60 min och vid behov av att ställa kompletterande frågor 
hoppas kunna göra det via mail. Vi hoppas och ser fram emot Ditt deltagande och samarbete 
eftersom det kan bidra till en utveckling inom det specialpedagogiska området, både för oss i 
vår blivande yrkesroll men även för dig som rektor. Studien är beroende av ett visst antal 
deltagare och vi önskar att Du svarar oavsett om Du kan tänka dig att delta eller inte. Vid 
eventuella frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta någon av oss studenter eller 
vår handledare vid Kristianstad högskola. 
Vi är tacksamma för snabbt svar via mail om när ni har möjlighet att träffas. 
Med vänliga hälsningar, 
Henrik Andersson, Martin Ahl 
henrik.andersson@ronneby.se   martin.ahl@ronneby.se 
 
 
Handledare: helena.s.andersson@hkr.se 
  



	 50	

Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Intervjufrågor rektor 
Kan du berätta lite om dig själv och organisationen? Vad har du för utbildningsbakgrund? 
Vad har du för tidigare erfarenhet innan din nuvarande tjänst? 
 
Berätta vad specialpedagogisk kompetens betyder dig? /Kan du beskriva vilka kunskaper du 
vill se hos en specialpedagog? 
Vilka upplevelser har Du kring Din roll som skolledare i utformandet av specialpedagogens 
uppdrag inom er verksamhet? /Vad styr Ditt uppdrag som rektor, som i sin tur påverkar hur 
specialpedagogen arbetar inom verksamheten? 
Hur använder ni er av specialpedagogisk kompetens i verksamheten? /Kan du beskriva hur 
specialpedagogens arbetsuppgifter ser ut? Hur organiseras arbetsuppgifterna för 
specialpedagogerna? 
Vad tycker du att är viktigt att tänka på vid utformningen av specialpedagogens uppdrag? / 
Vad anser du att specialpedagogen kan bidra med till er verksamhet?  / Samarbetar du med 
någon när det gäller utformningen av specialpedagogens uppdrag?  I så fall, vem? 
När specialpedagogens arbetsbeskrivning utformas, hur stor del utgår den ifrån 
examensordningen? Hur resonerar ni kring anställningen? Vidareutveckla! /Upplever du att 
det finns någon problematik kring specialpedagogens uppdrag i er verksamhet? 
Hur är de specialpedagogiska insatserna organiserade på skolan? 
Kan du berätta hur arbetsfördelningen ser ut emellan specped o specL? Gymnasiet? /Vilka 
utvecklingsmöjligheter finns det inom det specialpedagogiska området? 
Är det något du vill tillägga utifrån det vi har pratat om 
 
 
 
Intervjufrågor Specialpedagog 
1 Kan du berätta lite om dig själv och organisationen? Vad har du för utbildningsbakgrund? 
2 Vad har du för tidigare erfarenhet innan din nuvarande tjänst? 
3 Hur upplever du specialpedagogens uppdrag i din kommun? 
4 Hur arbetar specialpedagogen? 
5 Vad styr en specialpedagogs arbetsuppgifter? 
6 Hur är de specialpedagogiska insatserna organiserade på skolan? 
7 Vilka primära uppgifter tycker Du en specialpedagog ska ha? 
8 Vilka olikheter/likheter i arbetsuppgifterna hos specialpedagogerna inom verksamheten? Ex 
IM, olika program. 
9 Upplever du att det finns någon problematik kring specialpedagogens uppdrag i er 
verksamhet? 
10 Hur upplever Du att ditt specialpedagogiska uppdrag förhåller sig till examensordningen? 
11 Vilka utvecklingsmöjligheter för det specialpedagogiska området finns inom  
skolan? /Finns det något Du upplever behöver ändras på utifrån specialpedagogens uppdrag? 
12 Hur ser du som specialpedagog på rektors roll i relation till specialpedagogens arbete? 
13 Kan vi kontakta dig igen om vi behöver komplettera med något? 
 


