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Abstract 
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Number of pages: 58 

 

The purpose of this study is to describe special education teachers' and principals' experiences 

of special education teachers' role in school improvement and cooperation between them. The 

goal is to develop knowledge of how principals in schools can use special education teachers' 

competence in order to contribute to school improvement. It is a qualitative study and the em-

pirical material consists of interviews. The study is based on theories of phenomenology as I 

am interested in special education teachers' and principals' views on special education teach-

ers' role in school improvement.  

The results of the study show that special education teachers' role in school improvement is 

appreciated by the principals, but do not constitute a large part of the everyday work at 

school, but mainly consists of teaching students individually and/or in small groups. In the 

analysis of special education teachers' statements, the importance of the principal's responsi-

bility to prioritize and take part in creating time and forums for special education teachers' 

work with school development appears. The need for special education teachers to work with 

school improvement issues from a process-oriented and more long-term project is expressed, 

aiming at the use of their knowledge and competence as stated in the Graduation Regulations 

goals and intentions for the special education teacher's mission and role. 
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1 Inledning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka specialpedagogers och rektorers syn på specialpe-

dagogers roll i skolutveckling och hur samarbetet mellan dessa professioner fungerar så som 

de uppfattar det i praktiken. Frågor som ställs i studien är vilken roll rektorer anser att speci-

alpedagoger har i skolutveckling, hur specialpedagogerna själva ser på sin roll i samband med 

skolutveckling och hur samarbetet dem emellan beskrivs. 

Intresset för att studera detta område väcktes i samband med att jag läste till specialpedagog 

för några år sedan. Under studietiden diskuterades ofta betydelsen av att kunna sitt uppdrag 

för att underlätta och stärka professionens legitimitet för yrkesgruppen i stort. Ett särskilt in-

tresse föll på resonemanget kring att specialpedagogen skulle ha en mer utvecklande roll i 

verksamheten och att arbetet skulle ske i ett nära samarbete med rektor. 

Hur och i vilken omfattning specialpedagoger arbetar med skolutveckling skiftar och den utö-

kade kompetensen specialpedagogen har kommer inte till användning fullt ut i skolans verk-

samhet (Lansheim, 2010). Specialpedagogens uppdrag som skolutvecklare är ett uppdrag som 

ofta prioriteras bort, och av tradition efterfrågas sällan specialpedagogens kompetens (By-

ström Nilsson, 2003). Forskning beskriver det som okunskap om vad specialpedagogen ge-

nom sin examen kan erbjuda. Det framgår också i tidigare forskning att specialpedagoger har 

behov av rektors stöd för att kunna arbeta med skolutvecklingsfrågor. Ett stöd som uttalas po-

sitivt av rektorerna men som inte räcker hela vägen fram i implementering av det vardagliga 

arbetet i skolan (Malmgren Hansen, 2002). 

Efter att tagit del av forskning inom området växte mitt intresse sig allt starkare för att genom-

föra denna studie. Jag fann det lämpligt att intervjua specialpedagoger och rektorer. Stämmer 

synen med hur specialpedagogerna ser på sin roll som skolutvecklare överens med rektorernas 

syn på specialpedagogernas roll som utvecklare av skolans verksamhet, och hur kan profess-

ionernas syn på specialpedagogers roll i skolutveckling påverka samarbetet dem emellan i det 

vardagliga arbetet? För mig handlar skolutveckling dels om politiskt beslutade reformer om 

mål och riktlinjer på såväl nationell- som på huvudmannanivå. Dels om lokala arbeten utifrån 

identifierade utvecklingsområden som man behöver arbeta målmedvetet, processinriktat och 

långsiktigt med i skolan. Utvecklingsarbeten syftar till att åstadkomma förändring, förbättring 

och utveckling som en integrerad del i det vardagliga arbetet. Målsättningen med all skolut-



 

2 

 

veckling är att öka kvaliteten i undervisningen, skapa samsyn i såväl humanistiska- och de-

mokratiska frågor som bedömningsfrågor, öka likvärdigheten samt nå högre måluppfyllelse så 

att fler elever får behörighet och blir antagna till ett nationellt gymnasieprogram. 
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2 Specialpedagogers roll i skolutveckling 

Inledningsvis ska en historisk tillbakablick ges av hur hjälpklasser och specialklasser med 

specialundervisning lett fram till specialpedagogikens framväxt. Den över tid förändrade sy-

nen på barn och ungdomar och deras olikheter har resulterat i en förnyad specialpedagogisk 

utbildning, specialpedagogexamen. Innehållet i specialpedagogens uppdrag och roll visar 

vilka kvalifikationer utbildningen ger och säger i viss mån något om de tänkta arbetsuppgif-

terna. En översikt över skolutveckling som kunskapsområde presenteras, för att som avslut-

ning ge en bild av hur de styrande dokumenten i skolan ger riktlinjer för vilken roll och ansvar 

rektor har i arbetet med att utveckla skolans verksamhet.  

2.1 Hjälpklasser och specialklasser 
Sverige fick undervisningsskyldighet år 1842, men det var först omkring år 1875 som man 

började intressera sig för barn med svag begåvning. Som ett led av den medicinska veten-

skapen utvecklades och introducerades intelligenstesten. En konsekvens av det ökande använ-

dandet av intelligenstesten som differentieringsinstrument var att specialklasser och hjälpklas-

ser växte i antal under 1900-talets första decennier. Syftet med hjälpklasser och specialskolor 

var av dubbel karaktär. Dels hade de för avsikt att hjälpa barn vars sämre förutsättningar för 

lärande utestängde dem från den vanliga skolan. Dels hade de som syfte att befria den vanliga 

skolan från skadliga inslag, exempelvis de barnen med svag begåvning, som utvecklades 

långsamt och som därmed inte kunde följa undervisningstakten (Nilholm, 2003; 2006; 

Egelund, Haug & Persson, 2006; Rosenqvist & Tideman, 2000). 

Enligt Bladini (1990) blev ”hjälpklasserna en plats för elever som betraktades som avvikare i 

en rad avseenden, intellektuellt, socialt och ofta även moraliskt” (s.13). Maltén (1985) och 

Vernersson (2002) skriver att vid tidpunkten 1930 och 1940-tal började man tala om särskild 

pedagogik för svagbegåvade barn. Maltén (1985) menar att den differentierade skolan därmed 

var en realitet. Man ’sanerade’ de vanliga klasserna på svagbegåvade barn och befriade på så 

vis den ’vanliga’ skolan från skadliga inslag (s.8). Det inlärningspsykologiska perspektivet, 

som hade för avsikt att kartlägga orsaker till elevers svårigheter, hade kommit att prägla den 

specialpedagogiska forskningen på 1950-talet i betydelsen av en utveckling av specialunder-

visning med speciallärare som följd (Maltén, 1985; Vernersson, 2002).  
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2.2 Hjälplärare - speciallärare  
Hjälpläraren var den lärare som skulle ta hand om de barn som på ett eller annat sätt avvek. 

Under 1960-talet övergick hjälpläraren till att benämnas speciallärare och det var vid den här 

tiden den första formella ettåriga utbildningen till speciallärare startade. Speciallärarna star-

tade läskliniker och kliniker för elever med matematiksvårigheter samt genomförde intelli-

genstest på de elever som var satta i specialklass. För skolan gällde det att organisera sig på 

sådant sätt att olika barn skulle få gå i klasser där kurserna var anpassade efter var och ens 

begåvning och svårigheter. Det var inte förrän vid den här tidpunkten som specialpedagogiken 

etablerades som ett särskilt pedagogiskt fält och kritiken mot rådande särbehandling av svag-

begåvade barn i specialskolor och hjälpklasser började höras allt starkare och idéerna om 

normalisering och integrering började ta form (Egelund m.fl., 2006). Inte minst på senare år 

har denna strävan mot integrering och normalisering blivit mer markerad inte bara i Sverige 

utan i de flesta länder sedan Salamancadeklarationens tillkomst 1994 (Svenska UNESCO-

rådet, 1997). Oavsett grad av funktionsnedsättning skulle ett barn ha rätt att delta i undervis-

ningen och utmaningen för de ordinarie pedagogiska praktikerna var att öka sin förmåga att 

undervisa en mångfald av elever i ordinarie klasser (Egelund m. fl., 2006).  

2.2 Specialundervisning 
Trots starka reaktioner på rådande segregering på 1960- talet och 1970-talet organiserades 

specialklasser runt om i skolorna. Skolan anklagades för att bidra till att elever fick svårighet-

er genom att undervisningen inte var avsedd för alla barn. Dessutom gav inte specialundervis-

ningen i specialklasserna de förväntade resultaten. Skolan hade till synes svårt att komma till 

rätta med elevers skolmisslyckanden med hjälp av specialundervisning, som fick ta emot hård 

kritik (Egelund m fl., 2006; Nilholm 2003; 2006).  

Det var även under den här tidsepoken som det uppmärksammades att skolan i största allmän-

het inte riktigt fungerade som det var tänkt. Maltén (1985) skriver att: ” antalet konflikter mel-

lan elever och skolpersonal ökade. Stress och vantrivsel rapporterades från såväl elever som 

lärare. Skolk och mobbning blev allt vanligare” (s.15) (Maltén, 1985). Detta föranledde att 

Skolans inre arbete, SIA-utredningen tillsattes och antogs år 1976. SIA-utredningen var en 

statlig skolutredning i Sverige mellan åren 1970-1974, tillsattes och antogs år 1976. Utred-

ningens syfte var att lösa problemen för de svagpresterande eleverna, och att förbättra skol-

miljön. SIA-utredningen talade om skolans undervisningssvårigheter i stället för att uppfatta 

den problematik som låg bakom den kraftiga expansionen av specialundervisning som elev-
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bunden. Tanken med utredning var vidare att utforma ”en skola för alla”, där elever med svå-

righeter skulle integreras i vanliga klasser i så stor utsträckning som möjligt och kompenseras 

för sina svårigheter (SOU, 1974: 53). 

Det var först under 1980-talet i samband med läroplanen för grundskolan 1980 som stora för-

ändringar skedde. Nu skulle specialpedagogiska metoder föras in i det vanliga skolarbetet och 

inte begränsas till någon speciell organisationsform, som särskild undervisningsgrupp och 

särskild undervisning. Lgr 80 (Läroplan för grundskola 1980) byggde således till viss del på 

SIA-utredningen. Det poängterades att skillnaden mellan specialundervisning och annan 

undervisning skulle vara så liten som möjligt. Med SIA-utredningen (SOU 1974: 53) och lä-

roplanens (Lgr 80) riktmärke en skola för alla, så kom speciallärarens arbetsuppgifter att änd-

ras från att tidigare ha arbetat i kliniker med barn med svårigheter inom bland annat läsning, 

skrivning och matematik, till att verka i arbetslag som resurs och rådgivare i skolan. Den tidi-

gare organiseringen med specialklasser och segregering skulle nu följas av tanken att inte-

grera alla elever i klassen (Emanuelsson, 2004; Vernersson, 2002). Fram till 1990 kan man 

säga att det specialpedagogiska verksamhetsområdet bestod av undervisning av elever som 

ansågs avvika från det normala. En utredning av speciallärarutbildningen gjordes1986 och 

som en följd lades den ner 1989 (Persson, 2001). Utbildningsdepartementet meddelade 2007 

att speciallärarutbildningen skulle återinföras året därefter på ett antal lärosäten. En orsak till 

att speciallärarutbildningen återinfördes var att elever inte fått den hjälp de behöver och att 

specialläraren skulle arbeta mer direkt med elever (Utbildningsdepartementet, 2007; Persson, 

2009). Sedan år 1990 har det parallellt funnits specialpedagogutbildning vilken tas upp senare 

i detta avsnitt. 

2.3 Specialpedagogikens framväxt 

Specialundervisning som begrepp användes fram till slutet av 1970-talet för att därefter bytas 

ut mot specialpedagogik (Emanuelsson, 2004). Med detta byte av terminolog följde också ett 

annat synsätt på vad specialpedagogik är samtidigt som forskningen inom området utveckla-

des i Sverige (Emanuelsson, 2004). Helldin (2004) menar att det skett en förskjutning i tolk-

ningen av ”en skola för alla” från att betona en till att betona alla. Helldin menar att den 

svenska skolan vilar på en demokratisk värdegrund där alla elever ska tillförsäkras en likvär-

dig utbildning, sociala rättvisor och möjligheter till ett demokratiskt deltagande, det vill säga 

den enskilde eleven har rätt att delta på sina egna villkor. Genom detta finns grunden för en 

inkluderande skola (Helldin, 2004) där mål och begrepp som använts i skolan är en skola för 
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alla och där det i statliga styrdokument skrivs elever i svårigheter mot tidigare med svårighet-

er (Emanuelsson, 2004). Specialpedagogikens historiska framväxt har enligt Rosenqvist och 

Tideman (2000) påverkats av de olika politiska uppfattningar som haft inflytande på hur vi ser 

på barn och utbildning. Synen på normalitet och avvikelse tar sig i uttryck över tid då synen 

på barn och elever och sättet att särskilja individer och/eller grupper är förknippat med de 

idéstrukturer och värderingar som återfinns i samhället. Rosenqvist och Tideman menar vi-

dare att det är varje samhälle som avgör med vilka medel människan skall indelas i kategorier 

och vilka perspektiv som uppfattas som så kallade normala och avvikande (Rosenqvist & Ti-

deman, 2000). 

Under hela 1990-talet har inkludering/inclusion varit ett bärande perspektiv som kom-

mit att prägla forskning. Mycket av fokus inom specialpedagogik handlar om att se hela 

inlärningssituationen i skolan och inte fokusera på eleven som individ som bärande av 

inlärningssvårigheter eller andra problem (Vernersson, 2002). För att motverka segrege-

ring, och underlätta det fortsatta arbetet med inkluderingstanken, så påbörjades en ut-

redning av speciallärarutbildningen. Utredningen resulterade i att speciallärarutbild-

ningen upphörde 1989. Det specialpedagogiska verksamhetsområdet fram till 1990 me-

nar Persson (2001) bestod av undervisning av elever som verkade avvikande i förhål-

lande till normalitetsspannet i undervisningen.  

Von Ahlefeld Nisser (2009) skriver att till skillnad från speciallärarutbildningen skulle den 

förändrade utbildningen till specialpedagog fokusera mer på rådgivning, konsultation och 

handledning samt skapa en kompetens för att leda forsknings- och utredningsarbeten, mot 

speciallärarens tidigare fokus på undervisning. Tanken med att lägga ner utbildningen till spe-

ciallärare var att undervisningsformen som organisation av svagbegåvade barn i specialskolor 

och hjälpklasser fått ta emot stark kritik mot detta särskiljande. Kritiken mot särbehandlingen 

av elever som pågått under lång tid, och skolan som sågs som ansvarig för att bidra till att 

elever fick svårigheter, ersättas med specialpedagogiskt stöd. Idéerna om normalisering och 

integrering skulle nu kunna ta form och på så vis leva upp till intentionen om att undervis-

ningen skulle vara avsedd för alla elever. Med SIA- utredningens (SOU 1974: 53) riktmärke 

om ’en skola för alla’ utformandes den departementsrapport (DsU 1986: 13) som tagit fram 

riktlinjerna för den påbyggnadsutbildning som ledde fram till specialpedagogexamen. Utre-

darna Eklind och Wennbo menade att den gamla speciallärarrollen som kännetecknades av 
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segregerande och särskiljande lösningar behövde överges och ersättas med specialpedagogiskt 

stöd till skolan som helhet (DsU 1986: 13).  

2.4 Specialpedagogutbildning 
Den över tid något förändrade synen på barn och ungdomar och deras olikheter, resulterade i 

en förnyad specialpedagogisk utbildning, vilken startade år 1990. Den nya specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningen ledde till en ny yrkesexamen, specialpedagogexamen. Avsikten med 

utbildningen var att sätta in specialpedagogiken i en bredare pedagogisk utveckling i skolan i 

syfte att bland annat belysa lärande som spänningsfält mellan teori och praktik i sociala kon-

texter, vilka hade att hantera uppfattningar som handlade om normalitet och avvikelse. Den 

nye yrkesutbildningen hade som målsättning att realisera det liberala idealet, där specialpeda-

gogen i likhet med all skolans personal, hade för avsikt att verka inom det politiska uppdraget 

en skola för alla där hela skolan utvecklas samt verkar för allas lika värde. I och med den spe-

cialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ändrades inriktningen från att ha arbetat nästan ute-

slutande med specialundervisning av elever enskilt eller i mindre grupp till en mer handle-

dande och utvecklande funktion av skolans lärandemiljöer (Lansheim, 2010).  

Lansheim (2010) i enighet med Åman (2006) skriver att meningen var att utforma en yrkeskår 

som skulle ingå i skolans ledning för att på så vis underlätta utvecklandet av det specialpeda-

gogiska tänkandet främst hos rektorer och lärare. Specialpedagogen skulle med det specialpe-

dagogiska stödet till skolan som helhet ges rollen att tolka, utforska och leda utvecklingen av 

den 50-åriga skolpolitiska visionen om en skola för alla. En vision som syftade till att alla 

barn och ungdomar skulle ges samma möjligheter och att det liberala idealet skulle realiseras 

med hjälp av den nya yrkesutbildningen. I motsats till specialläraren som var inriktad på spe-

cialundervisning av elever enskilt eller i liten grupp skulle specialpedagogen genom denna 

nya utbildning, förutom att undervisa även få kompetens att ge pedagogerna handledning och 

medverka i skolans utveckling av lärandemiljöer. Den ideologiska inriktningen var således att 

skolan skulle kunna hantera elevers olikheter inom ramen för den ordinarie undervisningen 

(Lansheim, 2010; Åman, 2006). 

Tillsammans med rektor var det tänkt att specialpedagogen skulle bli nyckelpersoner i sam-

band med identifiering av elever i svårigheter och organisering av särskilt stöd (Rosenqvist 

och Tideman, 2000). Men trots påbyggnadsutbildningens målbeskrivning och intentioner 

samt specialpedagogens mångfasetterade utbildning skriver Persson (1997, 1998, 2001b) att 

specialpedagogen sällan arbetat med skolutveckling och handledning av personal i verksam-
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heten. Istället konstaterar både Persson liksom Rosenqvist och Tideman att den avgjort största 

delen av specialpedagogens arbetstid fortfarande är fylld av specialundervisning. Liknande 

resultat beträffande specialpedagogens arbetsuppgifter framkommer i en rad andra rapporter 

(Byström & Nilsson, 2003; Lansheim, 2010; Von Ahlefeldt Nisser, 2009). 

Den bild som Säljö (2000) och Lansheim (2010) pekar på i sina rapporter av att den utökade 

kompetens specialpedagogen tillägnat sig under påbyggnadsutbildningen inte till fullo kom-

mer till uttryck i verksamheten, är samstämmig med Högskoleverkets (2006) och proposition-

en (2009/10:89) samt granskningen av specialpedagogprogrammet. Granskningen påvisar det 

problematiska att i praktiken leva upp till ett utbildningens syfte att arbeta med skolutveck-

lande uppgifter. I propositionen (Prop., 2009/10:89) återfinns följande beskrivning angående 

utbildningen till specialpedagog: 

[Det har] tolkats vid lärosätena som att specialpedagogen har en yrkesroll där det konkreta arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd är ett underordnat mål och att specialpedagogens roll i första 

hand ska vara rådgivande, handledande och utvecklande. Det konkreta arbetet med barnen överlåts 

på detta sätt i stor utsträckning åt lärarna (Prop., 2009/10:89, s.34).  

Lansheim (2010) skriver att det efterfrågas mer forskning om specialpedagogens uppgifter 

och funktion inom bland annat handledning och skolutveckling för att med utgångspunkt i 

denna forskning dra slutsatser om det är funktioner som efterfrågas och är önskvärda eller inte 

i skolans verksamhet. 

Trots tydliga målbeskrivningar och intentioner för specialpedagogens påbyggnadsutbildning, 

som framgår i examensförordningen (SFS 2007: 638, se bilaga 1 s. 53-54) för hur det special-

pedagogiska uppdraget skall gestalta sig, förekommer lokalt på den enskilda skolan många 

olika tolkningar av det specialpedagogiska uppdragets innebörd (Tideman, 2004). Det är såle-

des i ett spänningsfält mellan å ena sidan de politiska ideologiska intentionerna om en skola 

för alla och å andra sidan lokala tolkningar av innebörden av det specialpedagogiska uppdra-

get (Lansheim, 2010; Tideman, 2004). 

Högskoleverket fick i uppdrag av regeringen 2011 att utreda specialpedagogexamen och be-

hovet av både speciallärare och specialpedagoger. Ett uppdrag som uppkom med anledning av 

propositionen Bäst i klassen: en ny lärarutbildning (Prop. 2009/10:89). Högskoleverket 

(2012) föreslår i sin utredning att specialpedagogexamen bör avskaffas till förmån för en ny 

inriktning mot specialpedagogik inom speciallärarutbildningen. De bägge utbildningarna är 
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för lika varandra för att det skulle motivera två olika examina. Högskoleverkets (2012) förslag 

har väckt debatt och föranlett stark kritik. Forskare Claes Nilholm skriver i en artikel i tid-

skriften Specialpedagogik (Lärarförbundet, 2012) att det är problematiskt när det görs en 

massa satsningar först på speciallärare, sedan på specialpedagoger och nu på speciallärare – 

utan att man undersöker konsekvenserna av reformerna. Nilhom påtalar att utredningen som 

Högskoleverket gjort inte grundats tillräckligt på kunskap och forskning och att det finns be-

hov av bägge yrkeskompetenserna i skolan.  Nilholm menar att det finns massvis av forskning 

som visar att skolan rutinmässigt förlägger problem till eleven samtidigt som vi vet att miljön 

har stor betydelse.  

2.5 Specialpedagogens uppdrag och roll 
I examensordning för 2007 (SFS 2007: 638) står bland annat att specialpedagogen ska visa 

förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande ar-

bete (min emfas) och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Specialpedagogen 

ska dessutom visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer samt ha förmåga att stödja barn och elever och utveckla verk-

samhetens lärmiljöer (min emfas). Förutom det ska denne visa på en fördjupad förmåga att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare (min emfas) i pedagogiska frågor för kolle-

gor, föräldrar och andra berörda, samt visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning 

och utvärdering samt leda utveckling (min emfas) av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever. 

Intentionerna för hur det specialpedagogiska uppdraget skall gestalta sig framgår i 

examensförordningen. Det går att läsa i förordningen att specialpedagogen skall arbeta på 

såväl individ-, grupp- som organisationsnivå samt utgöra ett centralt stöd till skolans ledning 

och personal, driva skolutveckling och på så sätt bidra till skolans pedagogiska utveckling 

(SFS 2007: 638).  

Byström Nilsson (2003) och Helldin (2000) poängterar i sin forskning att tydlighet av en 

professions roll och funktion underlättar skapandet av en identifierbar yrkesmässig identitet i 

verksamheten och kan ses som viktiga nyckelfaktorer för en yrkeskategoris framgång. 

Forskarna menar att en stor risk anses vara att specialpedagogens skolutvecklande arbetsinsats 

är ett uppdrag som sällan efterfrågas av varken skolledning eller lärare av tradition på skolan, 

som ofta prioriteras bort och är den insatsen som först får stryka på foten i en pressad 

skolsituation med ekonomiska neddragningar. Finns det en otydlighet kring 
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specialpedagogens yrkesroll och uppdrag kan det skapa utrymme för olika tolkningar om vad 

specialpedagogen ska arbeta med, vilket i sin tur kan innebära en minskad efterfrågan på den 

här yrkeskategorin i förhållande till speciallärarrollen som har en tydligare betoning på att 

undervisa eleven (Byström Nilsson, 2003; Helldin, 2000).  

Bladini (2004) lyfter också hon betydelsen av att specialpedagogen i sitt uppdrag tillåts arbeta 

som förändringsagent och vara med och utveckla skolans verksamhet. Det som Bladinis 

resultat påvisar och som försvårar för  specialpedagogen att agera förändringsagent är 

svårigheten att ta sig in i en redan etablerad pedagogisk yrkesroll med givna roller och 

förväntningar. Även andra forskare Hjörne (2004) och Åman (2006) påvisar samma resultat 

av att förutsättningar för detta fortgående förändringsarbete inte ges ute  på skolorna. Ahlberg 

(2001) och Persson (2008; 2009) framhäver bland annat betydelsen av specialpedagogens och 

rektors stöd av varandra i syfte att utgöra en garanti för att alla elever ska få ta del av 

verksamheten och inte särskiljas från andra elever, samt att specialpedagogens arbete som 

utvecklare av skolans verksamhet blir en naturlig del i uppdraget. Författarna efterlyser ett 

tydligt ledarskap av rektor som grund för att specialpedagogens kompetens skall kunna 

synliggöras och i kommunikation med ledning och övrig personal komma verksamheten till 

gagn (Ahlberg, 2001; Persson, 2008;2009).  

Det Ahlberg (2001) och Persson (2008; 2009) har gemensamt med Backlunds (2007) och von 

Ahlefeld Nissers (2009) undersökningsresultat är att specialpedagogen inte nyttjas nämnvärt i 

sin specialpedagogiska funktion som handledare och skolutvecklare. Författarna ställer sig 

undrande till om ett hinder kan vara den organisationskultur som ofta råder där rektor ser sig 

själv som överordnad specialpedagogen. Dessutom ifrågasätts rektors kunskap om 

specialpedagogens uppdrag i jämförelse med deras kunskap om speciallärarens undervisande 

roll och funktion i skolan (Ahlberg, 2001; Backlund, 2007; Persson, 2008; 2009; Von 

Ahlefeld Nisser, 2009).  

Flera avhandlingar pekar på att specialpedagogen lämnats nästan helt utan stöd från 

ledningshåll i arbetet med att implementera den nya yrkesprofessionen. Både bristande 

kunskap men även ointresse hos rektor om specialpedagogers profession ses som bidragande 

orsaker till yrkesfunktionens svaga genomslag ( Backlund, 2007; Persson, 2008; 2009; Von 

Ahlefeld Nisser, 2009; Malmgren Hansen, 2002).   
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För att tydliggöra specialpedagogens roll och funktion och på så vis minska utrymmet för 

egna tolkningar av det specialpedagogiska uppdraget så framhäver flera författare, så som 

Colnerud och Granström (2002), Bladini (2004), Åman (2006), Byström Nilsson (2003) och 

Helldin (2000) behovet och  betydelsen av ett yrkesspråk för sin yrkesgrupp. Studier gjorda 

av dessa visar resultat på att specialpedagogerna saknar detta gemensamma yrkesspråk. Åman 

(2006) menar att ett yrkesspråksamtal blir synligt då specialpedagogen “begreppsliggör sin 

kompetens” (s.260). Åman liksom Colnerud och Granström (2002) lyfter betydelsen av att en 

yrkesgrupp kan tala om den gemensamma praktiken för att bli erkänd och accepterad som 

yrkesgrupp. Åman (2006) och Colnerud och Granström (2002) menar att det krävs att 

yrkesutövarna, specialpedagogerna, kan göra teori av praktik, praktik av teori och att de kan 

kommunicera med rektor och övrig personal om sin roll och funktion ute på fältet. De menar 

att det med andra ord krävs en större förmåga att kunna sätta ord på vad man egentligen gör i 

sin yrkesprofession och omsätta teori till praktik av de arbetsuppgifter som ingår i det 

specialpedagogiska uppdraget. Hur man själv ser på och tolkar sitt uppdrag, vilka 

förväntningar man har på sig själv, påverkar andras förväntningar på en som specialpedagog 

vilket sedermera har betydelse för hur ens uppdrag senare kommer beskrivas och tolkas av 

andra i omgivningen (Colnerud och Granström, 2002; Åman, 2006). Colnerud och Granström 

(2002) menar att specialpedagogerna bör kommunicera genom att: 

[…] klargöra för sig själva (och andra) sina utgångspunkter, sina syften och sina planerade 

åtgärder blir den genomförda praktiken mer synlig och begriplig för dem själva (kompetens är att 

veta vad man gör)[…] (s. 46.) 

Enligt examensförordningen ska specialpedagogen utgöra ett centralt stöd och bidra till 

skolans pedagogiska utveckling tillsammans med rektor. Resultat från Backlunds 

(2007) och Von Ahlefeldts (2009) undersökningar visar att specialpedagogen inte 

nämnvärt nyttjas som stöd för skolans ledning samt har bristande skolutvecklingsupp-

drag som en del i sin specialpedagogroll i skolan (Backlund, 2007; Von Ahlfeldt, 2009). 

Det finns ingen allmängiltig klar definition av begreppet skolutveckling och inte heller 

existerar det några perspektiv på skolutveckling som kan göra anspråk och monopol i 

den meningen att forskare har en sådan vidd och ett sådant djup att de förmår hantera 

skolans utveckling i alla aspekter (Berg & Scherp, 2003; Scherp & Scherp, 2007).  
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2.6 Skolutveckling 
I antologin Med ansiktet vänt mot Europa - perspektiv på skolutveckling ger Thornberg & 

Thelin (2011) ett historiskt perspektiv på skolutveckling. De menar att kunskaperna om skol-

utveckling växt fram stadigt under 1900-talets andra hälft. Redan under trettiotalet började 

skolforskare intressera sig för att förstå skolutvecklingsprocesser men forskningen om skolut-

veckling om lokala skolor och dess inverkan på elevers utveckling tog fart först från sjuttiota-

let och framåt. Den kritik som forskning om skolutveckling fått har delvis berott på att empi-

riska studier varit utsträckta på ett år eller ett par år. Kritiken består i att denna tidsintervall är 

att betrakta som förhållandevis kort då man vill förstå och förklara skolors utveckling.  

Det finns olika synsätt att se på skolutveckling och hur den ska genomföras i skolans praktik. 

Skolutveckling bör ses som mångtydigt och med olika innehåll samt som en avsiktlig och ge-

nomtänkt förändringsprocess i skolan (Berg & Scherp, 2003; Lander & Ekholm, 2005).  

Myndigheten för skolutveckling (2003; 2008) pekar på i sina rapporter att skolutveckling kan 

sägas ha nära släktskap med företeelser inom skolan så som förändring, förnyelse, reform och 

pedagogiskt utvecklingsarbete. Politiskt beslutade reformer som syftar till ökad likvärdighet 

och högre måluppfyllelse och där varje reform följer vissa föreställningar om vad som är sko-

lans uppdrag och vad som är skolutveckling. Reformer bör förstås ur ett samhälleligt sam-

manhang då skolutveckling både handlar om övergripande nationella insatser och om lokala 

arbeten på den enskilda skolan för att åstadkomma förändring och utveckling (Myndigheten 

för skolutveckling, 2008). 

Det framgår i forskning om skolutveckling att utvecklingsarbeten i svensk skola länge känne-

tecknats av top-down perspektiv där många praktiska och omedelbara uppgifter och lärande-

samtal varit bristfällig på bekostnad av en mer genomträngande pedagogisk diskussion.  Efter-

frågan på ett botten-up perspektiv är stor då man ur detta perspektiv ser till skolpersonalens 

behov och reflektioner. Tillsammans med rektor syftar botten-up perspektivet på att persona-

lens initiativstyr och formuleras utvecklingsarbetet i verksamheten (Thornberg & Thelin, 

2011). Granström problematiserar i sin artikel Vad är värt att utveckla i skolan – vem be-

stämmer om det är riktigt att utvecklingsarbeten runt om på våra skolor ska drivas och styras 

av ekonomiska lönsamhetsmotiv. Granström menar att skolutveckling i stället bör betraktas 

med betoning på humanistiska och demokratiska värden där rektorns roll är viktig i syfte att 

påverka lärarnas attityder och beteenden vilket i sin tur har gynnsam effekt på klassrumsprak-
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tiken så som att kvaliteten i undervisning och lärande ökar. En effekt som verkar positiv för 

elevers studieresultat (Thornberg & Thelin, 2011).  

Mycket av det som är gemensamt av forskare inom skolutveckling är att utvecklingsarbete har 

för avsikt att i någon form ha återverkning på skolans vardag i sin helhet och att skolutveckl-

ing bör förstås som en pågående process och som en integrerad del av skolans vardagsarbete. 

Scherp och Scherp (2002) och Berg och Scherp (2003) skriver bland annat att skolutveckl-

ingsbegreppet är en problembaserad process som initieras av upplevda vardagsproblem och 

där det går ut på att finna olika tillämpbara metoder och strategier till lösningar för att hantera 

problemen i vardagen. Författarna menar att det handlar om en slags problembaserad kompe-

tensutveckling som syftar till att fånga upp de vardagsproblem som medarbetare på skolan 

upplever sig ha när de försöker förverkliga skolans uppdrag (Berg & Scherp, 2003; Scherp & 

Scherp, 2002).  

Scherp och Scherp (2002) framhåller att målet med skolutveckling är att skapa goda lärmil-

jöer i en för dem problembaserade process som tar sin utgångspunkt i den vardag som skolans 

lärare och andra aktörer ställs inför. Berg (2001) ger sin beskrivning av skolutvecklingens 

arena som ett frirum mellan en inre och yttre gräns som styr verksamheten i skolan. Den yttre 

gränsen utgörs av politiker som genom mål och kontroller styr skolan till den del av samhället 

som politiken medger. Den inre gränsen byggs av professionalism hos skolans aktörer samt de 

handlingar de utför. Berg menar att mellan dessa gränser finns ett frirum som måste utvecklas 

av skolans aktörer vilket ger utrymme för skolutveckling. För att skolutveckling ska ske så 

bör man enligt Blossing (2003) satsa på en struktur där lärare ges möjlighet att arbeta kring 

pedagogiska frågor så att skolkulturen utmanas i relation till de mål som är uppsatta för verk-

samheten. Både Bergs (2001) och Scherp och Scherps (2002) syn på skolutveckling innebär 

att miljön har stor betydelse för elevers utveckling och lärande. De menar att det är miljön och 

kulturen som står i fokus för skolutvecklingen.  

Dyson och Millward (2000) påvisar i sin forskning att det finns en inbyggd tröghet i skolan 

när det gäller skolutveckling. De menar att resultatet påverkas av hur ledning presenterar och 

arbetar med att genomdriva förändringsarbete då politik och skolledningens retorik inte alltid 

går hand i hand med hur det är tänkt att få för effekter i praktiken i utvecklande syfte (Dyson 

& Millward, 2000). Skolutvecklingsarbeten sker ofta i små öar utan någon egentlig insyn eller 

medverkan från någon utanför den egna gruppen samt att det sällan finns en genomtänkt plan 
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och idé för hur man har tänkt sig att arbeta med och driva skolutveckling på den enskilda sko-

lan. Förbättringsarbete måste utgå från den enskilda skolan och ansvaret för skolornas ut-

veckling vilar på dess ledning och huvudmän (Myndigheten för skolutveckling, 2007; 2008). 

För ett framgångsrikt utvecklingsarbete har rektor stor betydelse (Skollagen, 2010:800). 

2.7 Rektorns roll och ansvar 
I de statliga intentionerna finns en tydlighet om rektors ansvar att vara väl insatt i verksamhet-

en och driver det pedagogiska arbetet på den enskilda skolan.  I skollagen (2010: 800) står det 

att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor och där det 

systematiska kvalitetsarbete på såväl nationell-, huvudmanna- som enhetsnivå inom skolvä-

sendet kontinuerligt ska genomföras under samverkan av lärare, övrig personal och elever, 

samt i viss mån elevens vårdnadshavare. Rektorn ansvarar för den dagliga pedagogiska led-

ningen genom att planera, följa upp, utvärdera och skapa förutsättningar för att skolan ska ut-

vecklas i förhållande till de nationella målen. Detta kräver att verksamheten och det pedago-

giska utvecklingsarbetet ständigt prövas, resultat följs upp och utvärderas samt ser till att olika 

metoder som används av lärarna prövas, utvecklas och utvärderas efter elevernas skiftande 

behov och förutsättningar och att undervisningen utformas så att elever som behöver särskilt 

stöd eller andra stödåtgärder får detta.  

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010: 15) framgår att de rektorer som leder sina sko-

lor mot ökad måluppfyllelse gör det tillsammans med sina medarbetare. I arbetet utgår de från 

styrdokument i skapandet av en gemensam vision för skolarbetet samt definierar områden 

som de behöver arbeta med för att förbättra verksamheten. Granskningen visar att de rektorer 

som leder sina skolor mot ökad måluppfyllelse arbetar tillsammans med sina medarbetare uti-

från nationella styrdokument med en gemensam, kommunicerad vision och tydliga insatser 

inom definierade förbättringsområden (Skolinspektionen, 2010: 15). 

En av rapportens (2010: 15) huvudfrågeställningar i granskningen syftar till att ta reda på om 

rektorer kommunicerar med andra aktörer på skolan för att stärka skolans långsiktiga arbete 

mot ökad måluppfyllelse. Jag tolkar ’andra aktörer’ som specialpedagoger, lärare, elevhälso-

personal, föräldrar och elever som tänkbara andra aktörer. Skolinspektionen framhäver att 

rektor vanligtvis är mycket engagerad i frågor kring just enskilda elevers behov av stöd och 

att rektor har mycket kontakt med specialpedagog. Granskningen visar dock att rektor ofta är 

inblandad i samtal med specialpedagog men att det är mer ovanligt att analysen omfattar hela 

undervisningsprocessen, lärarkompetensen och arbetssättet på skolan. Den risk som framgår 
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är att denna individcentrering hos rektorer, framför allt i arbetet med barn och ungdomar i be-

hov av anpassning i sin skol- och studiesituation, riskerar att reduceras till handläggare av en-

skilda elevärenden snarare än att utveckla hela skolans undervisning och vara skolans driv-

kraft i utvecklingsarbeten (Skolinspektionen 2010: 15).  

Skolinspektionens analys av att rektor riskerar att uppfattas som handläggare av enskilda ele-

värenden framträder även i Skolverkets (2008; 2009) rapporter där en tydlig tendens till att 

individualisera problem i elevers skolsituation påvisas och där tänkbara faktorer i skolmiljön 

förbises som möjliga orsaker till elevers skolsvårigheter. Det som framträder är rektors brister 

i att samordna skolans utvecklingsarbeten mer långsiktigt, brist i tydlighet kring mål, visioner 

och riktningar samt verkar för att all personal förstår och arbetar efter detta. En del av de slut-

satser som dragits är också att verksamheterna, med rektor som spjutspets, bör utveckla ar-

betsformer för att kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling till lärarna på den direkta 

undervisningen, föra en dialog med lärare om lärande och undervisningens innehåll, metoder 

och undervisningsformer, analysera resultat kopplade till undervisningsmönster samt elever-

nas utveckling. Dessutom bör man sträva efter att forma en kultur som stimulerar till delak-

tighet i skolans utvecklingsarbeten för att förbättra måluppfyllelse (Skolinspektionen 2010: 

15; Skolverket, 2008; 2009).  
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers och rektorers syn på specialpedagogers 

roll i skolutveckling och hur samarbetet mellan dessa professioner fungerar så som de uppfat-

tar det i praktiken 

3.2 Frågeställningar 
 

 Vilken roll anser rektorerna att specialpedagogen har i utvecklandet av skolans verk-

samhet? 

 Hur ser specialpedagogerna på sin roll i utvecklandet av skolans verksamhet? 

 Hur beskrivs samarbetet mellan specialpedagog och rektor, enligt specialpedagogerna 

och rektorerna? 
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4 Metod 

I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska ramverk. Den metod som valts för att kunna 

besvara studiens syfte är kvalitativ och för att inhämta det empiriska materialet så har intervju 

använts. Studiens metodologiska utgångspunkter beskrivs följt av urval och genomförande av 

undersökning, samt en presentation av hur bearbetning och analys av de empiriska utsagorna 

hanterats. Som avslutning beskrivs hur resultat redovisats samt studiens etiska ställningsta-

gande, trovärdighet och tillförlitlighet.   

4.1 Teoretiska ramverk 
I studien utgår jag från en fenomenologisk epistemologi för att utifrån specialpedagogers och 

rektorers utsagor få kunskap om specialpedagogers och rektorers beskrivningar av sina upple-

velser av hur de ser på specialpedagogers roll i skolutveckling. Inom denna teoretiska fåra 

finns ett intresse för den uppfattning någon har om ett fenomen där uppfattningen grundas i 

den erfarenhet någon har av fenomenet så som det visar sig eller framträder för denne. Det är 

specialpedagogers och rektorers erfarenhet av, synsätt eller perspektiv på specialpedagogens 

roll i samband med skolutvecklingsfrågor som är i fokus. Jag har min utgångspunkt i ett livs-

världsfenomenologiskt förhållningssätt, vilket innebär att jag har försökt förstå ett fenomen så 

nära människans erfarenheter som möjligt (Gustavsson, 2000; Bengtsson, 2005).   

 

För att beskriva specialpedagogernas och rektorernas upplevelser av hur samarbetet dem 

emellan fungerar så har jag inspirerats av Meads (1934; 1976) teori om människors rollöver-

tagande och intersubjektivitet. Mina val av teoretiska begrepp har för avsikt att användas som 

verktyg för att kunna reflektera och fördjupa förståelsen av det som ligger bortom det som 

inte direkt uttrycks av specialpedagogerna och rektorerna. Meads teori handlar om mänskligt 

handlande där handlingens mening inte är givna på förhand utan något som formas i kommu-

nikation med andra. Det intressanta med teorin är just fokus på samspelet mellan människor 

samt hur medvetenheten utvecklas tillsammans kring ett fenomen. Teorin går bland annat ut 

på att självet utvecklas i socialt samspel och att man i detta samspel lär sig anta andras roller 

och införlivar deras attityder och synsätt som delar av det egna självet. För Mead var således 

jaguppfattningen ett resultat av social interaktion. Det vill säga jaget konstitueras i den kom-

munikation som råder mellan människor och som utvecklas genom det sociala livet i den pro-

cess som han kallar rollövertagande, eller att ta den andres attityd mot sig själv. Människan 

formas till och lever som en social varelse. I denna process blir hon både ett handlande sub-
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jekt och ett objekt påverkad av andra människor och av samhällsförhållanden (Mead, 1934; 

1976).  

Den del i Meads teori som kallas intersubjektivitet används som en del i tolkningsramen för 

att visa hur människor relaterar sig till andra människor och den övriga världen. Detta per-

spektivtagande hör till det centrala i Meads teori. Det är genom förmågan att ta den andres 

perspektiv som vi har möjlighet att förflytta oss mentalt. Den centrala utgångpunkten i teorin 

är att när vi intar andra människors perspektiv får vi förståelse för andra människors uppfatt-

ningar (Mead, 1934; 1976). Skall specialpedagogers roll i skolutveckling och ett samarbete 

mellan specialpedagog och rektor bli framgångsrikt innebär det en ömsesidig förståelse och 

förmåga att inta den andres perspektiv på specialpedagogers roll då det handlar om profess-

ionens kunskap och kompetens att arbeta med utvecklande och förbättrande arbete i skolans-

verksamhet. Perspektivtagandet hör till det mest centrala begreppen i Meads (1934; 1976) an-

sats och kan förstås som synonymt med handling. Det är genom förmågan att ta den andres 

perspektiv som vi har möjlighet att förflytta oss mentalt från ett värdefält till ett annat och 

därmed byta perspektiv. Det innebär att individen upplever sig själv på ett komplicerat och 

indirekt sätt via andra människors sätt att se eller via det allmänna synsätt som är representa-

tivt för den grupp som han eller hon tillhör, i Meads termer ”den andra” eller ”den generali-

serade andra”. Tack vare perspektivtagandet kan människan delta i en gemensam värld av de-

lade objekt och erfarenheter, och även utveckla en egen inre dialog samt en förmåga att i tan-

ken jämföra många olika perspektiv.  

En bärande tanke i teorin är att individualiteten (medvetandet och självet) konstitueras i sam-

spel med andra människor. Begreppsparen I-me (Jag och Mig) har också en central plats i 

Meads (1934; 1976) teorier om människans medvetenhet. Hos den tänkande människan finns 

inte bara ett själv som är ett Jag och Mig utan också Du och generaliserade andra. Teorin blir 

med andra ord användbar när man vill studera förhandlingsprocesser och den interaktion och 

det samspel som råder mellan parter (Mead, 1934; 1976).  

Vill man förstå beskrivningar av de sociala processer som äger rum mellan specialpedagog 

och rektor måste även hänsyn tas till kontexten där själva handlingarna äger rum. Den inre 

kontexten kan handla om tankar, känslor, motiv och fysiologiska processer inom en individ. 

Medan den yttre kontexten är det som finns och händer utanför individen, allt som finns i om-

världen såväl sådant som individen registrera och reagerar på. Exempel på kontextuella fak-
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torer som kan sättas i relation till studiens undersökning, kan bland annat vara förväntningar 

och värderingar som specialpedagoger och rektorer har. Specialpedagoger och rektorer möts i 

skolan med olika föreställningar och värderingar om vad som ingår i specialpedagogens upp-

drag vilket påverkar vilken roll och funktion specialpedagogen får i verksamheten. Det vill 

säga specialpedagogerna och rektorernas uppfattning och hur de tänker kring specialpedago-

gens roll, om rollen är viktig eller mindre betydelsefull, kan skilja sig åt bland rektorer. Vissa 

handlingsmönster, så som att specialpedagogen ska bedriva undervisning med elever enskilt 

och/eller i mindre grupp, tas för givna av rektor. Mead (1934; 1976) menar att dessa kulturbe-

stämda regler och normer som delas av dessa grupper visar sig i deras handlingsmönster. 

Rollövertagande kan enligt Mead beskrivas synonymt med handling. 

4.2 Metodologiska utgångspunkter  
Jag har valt kvalitativ intervju i syfte att beskriva specialpedagogers och rektorers syn på spe-

cialpedagogers roll i skolutveckling och hur samarbetet mellan dessa professioner fungerar så 

som de uppfattar det i praktiken. Min målsättning med studien är att undersöka och förmedla 

en förståelse för om specialpedagogers och rektorers beskrivningar överensstämmer med vad 

som ingår i en specialpedagogs roll i samband med skolutveckling, och i så fall om specialpe-

dagogens arbete kring skolutveckling fungerar som en integrerad del i skolans vardagsarbete.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en kvalitativ forskningsintervju försöker täcka både 

faktaplanet och meningsplanet då intervjuaren både registrerar och tolkar det som sägs och 

sättet på vilket det sägs. Mitt val av metod har för avsikt att erbjuda en nyanserad bild av de 

likheter och variationer som kommer till uttryck i specialpedagogers och rektorers beskriv-

ningar av hur de ser på specialpedagogens roll i skolutveckling.   

Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer med specialpedagoger och rektorer med hjälp av 

en intervjuguide (se bilaga 4 och 5, ss. 57-58). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är definit-

ionen av en halvstrukturerad intervju att den varken är ett öppet vardagssamtal eller att man 

använder ett slutet frågeformulär, utan att man istället fokuserar på vissa teman som kan inne-

hålla förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna fanns det möjlighet 

att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd. Detta var ibland nödvändigt 

för att till exempel följa upp en tidigare frågas svar. 
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Intervjuforskning genomsyras av många etiska frågor och det krävs en balansgång mellan in-

tervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för intervjupersonens 

integritet (Creswell, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.3 Urval  
Sammanlagt deltar sex rektorer och sex specialpedagoger i studien. De rektorer och special-

pedagoger som deltar arbetar på sex olika skolor. Deltagarna är verksamma inom såväl grund-

skola som gymnasium i en mellanstor kommun. Urvalets antal och variation syftar till att få 

en så rik och täckande information som möjligt om specialpedagogers och rektorers syn på 

specialpedagogers roll i skolutveckling. Detta i syfte att kunna få en så bred och noggrann be-

skrivning av det fenomen jag vill belysa av en viss population. Urvalet har styrts av studiens 

syfte och frågeställningar. Då jag skulle söka deltagare till studien användes Barn- och utbild-

ningskontorets hemsida i ett första skede. Kontakt togs med en person som titulerade sig som 

utbildningscontroller per telefon för att få hjälp att finna deltagare. Jag berättade vem jag var, 

mitt syfte med studien och hur denna person skulle kunna hjälpa till att hitta deltagare till in-

tervjustudien. I samråd med utbildningscontroller skickades ett missiv (se bilaga 2, s.55) till 

kommunens alla rektorer inom skolkontoret där syftet med undersökningen och studiens frå-

geställningar presenterades. Rektorerna vid de olika stadierna skickade informationen vidare 

till sin skolas specialpedagog i syfte att få tag på intresserade specialpedagoger som ville delta 

i undersökningen. De specialpedagoger som ville delta anmälde sitt intresse till rektor på re-

spektive skola. 

Eftersom det inledningsvis endast var sex personer som visat intresse för en intervju bestämde 

jag mig för att ta en ytterligare kontakt med verksamhetscontrollern i kommunen för att ännu 

en gång skicka ut mitt missivbrev till specialpedagoger och rektorer (se bilaga 2, s.55). Trots 

denna påminnelse blev det inga ytterligare svar. Istället började jag ringa runt till kommunens 

alla rektorer och specialpedagoger för att höra om det var någon eller några av dem som var 

intresserade av att medverka i min studie. Till slut kom jag i kontakt med såväl rektorer som 

specialpedagoger som var intresserade av att delta i studien. Intervju genomfördes med var 

och en av dessa personer. 

4.4 Undersökningens genomförande 
Innan intervjuerna med specialpedagoger och rektorer på respektive skolenheter genomfördes 

två pilotintervjuer med en specialpedagog och en rektor. Meningen med pilotintervjuerna var 

att testa intervjufrågorna. Pilotintervjuerna ingår inte i datamaterialet eftersom intervjudelta-
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garna är bekanta. Trost (2005) menar att intervjuer med bekanta personer inte bör ingå i det 

egentliga datamaterialet. Kontakten med dessa två pilotrespondenter togs per telefon. Vi be-

stämde tid och plats för genomförande av intervju. Efter avslutade intervjuer fick responden-

terna lämna synpunkter på de intervjufrågor som använts (se bilaga 4 och 5, ss.57-58). Inga 

justeringar behövde göras i intervjuguiden efter pilotintervjuernas förfarande. 

Telefonkontakt togs med intervjupersonerna som skulle medverka i undersökningen. Vi be-

stämde datum, tid och plats när själva genomförandet av intervjun kunde ske. Ett försök gjor-

des att sammanföra intervjuerna i syfte att specialpedagog och rektor som tillhörde samma 

skola kunde genomföras på en och samma dag fast vid två olika tidpunkter. Detta gick att ge-

nomföra i all fall utom ett där intervjuerna på en skola fick genomföras vid två olika dagar 

och tillfällen. Ett tackbrev till medverkan samt annan praktisk information skickades till inter-

vjupersonerna inför intervjutillfället (se bilaga 3, s.56). 

Intervjuerna med respondenterna utfördes enskilt på deras arbetsplats i sina respektive arbets-

rum. Det är viktigt att platsen för själva genomförandet ska kännas välbekant för den intervju-

ade (Goodson & Sikes, 2001). Intervjuerna skedde mellan december och februari månad 

2012-2013. Varje intervju spelades in på bandspelare och varade mellan 60 och 90 minuter.  

4.5 Analys och resultatredovisning 
Intervjuerna genomlyssnades ett flertal gånger i inledningen av analysen och intressanta re-

flektioner noterades. Jag började med att skriva ut intervjuerna på dator. Kvale och Brink-

mann (2009) poängterar att det av forskaren krävs en rad ställningstaganden då en muntlig 

intervju ska omvandlas till skriftlig form. Jag tog ställning till frågor som meningars början 

och slut, skratt och betoningar etcetera, i syfte att så brett som möjligt kunna tolka innebörden 

i de svar som framfördes. I intervjuerna markerades pauser med hjälp av tre punkter även om 

pausens längd kunde variera. Betonade ord markerades med understruket och även skratt 

skrevs ut i transkriberingen. Transkriberingen skall ses som en del av analysen och inte skiljas 

ifrån denna. Transkriberingen gjordes i nära anslutning till respektive intervjutillfälle. I första 

delen av analysen läste jag igenom varje intervjutext ett par gånger och skrev nyckelord i 

marginalen för vad informanten sagt.  

I analysen av fenomenologisk forskning försöker meningsbärande enheter avtäckas (Creswell, 

2009). Dessa kategoriseras i några få teman som beskrivs med en fras i några få ord. I en be-

rättande text beskrivs sedan essensen i de teman som framkommit. Beskrivningen görs i syfte 

att skapa rättvisa åt fenomens komplexitet, sammanhang och inbördes relationer. Den beskri-
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vande text som forskning med en fenomenologisk metodologi resulterar i, beskrivs av flera 

som en språklig text vilken kommunicerar med andra. Det vill säga texten kodades i syfte att 

reducera texten och analysera vad texten egentligen handlade om. Vid första genomgången 

fick jag många nyckelord och för att få en överblick började jag se vilka som passade ihop. I 

denna andra analysfas kunde teman urskiljas, dvs. teman av den underliggande meningen i det 

informanten berättat. Då teman skulle urskiljas utgick jag från studiens frågeställningar. Inter-

vjutexterna lästes igenom ett flertal gånger och likartat innehåll grupperades (Kvale & Brink-

mann, 2009). 

Under forskningsfrågan ’Specialpedagogens roll i skolutveckling, enligt rektorers syn’, utkris-

talliserades följande teman: ”Specialpedagogens roll och kunskapsområde”, ”specialpedago-

gens uppdrag” och ”Skolutveckling”. Utifrån frågeställningen ’Specialpedagogers syn på sin 

roll i skolutveckling växte följande teman fram: ”Specialpedagogens roll och kunskapsom-

råde”, ”Specialpedagogens uppdrag” och ”Skolutveckling”. Under studiens frågeställning: 

’Hur specialpedagogerna och rektorerna beskriver samarbetet dem emellan’, kunde följande 

teman urskiljas: ”Förutsättningar för gott samarbete” och ”Kritiska villkor”. 

4.6 Redovisningsform 
Jag insåg ganska snart att det var en svår uppgift att reducera en så stor mängd kvalitativ in-

formation till en mer sammanhängande skrift. Fokus har dock hela tiden varit det ursprungliga 

syftet att undersöka hur specialpedagoger och rektorer ser på specialpedagogens roll i skol-

utveckling. När det gäller utformandet av den skriftliga rapporten presenteras undersökning-

ens resultat utifrån studiens frågeställningar som huvudrubriker och de teman som utkristalli-

serats under analysen av insamlat empiriskt material. För att leva upp till utmaningen att för-

söka levandegöra textinnehållet i rapporten så har en målsättning varit att redovisa resultatet 

med en så noggrann och detaljerad beskrivning som möjligt i syfte att läsaren just ska få en så 

bra inblick i och förståelse för meningen i det som sägs i deltagarnas utsagor. 

Text varvad med citat redovisade respondenternas erfarenheter och åsikter. Genom utvalda 

citat är ambitionen att försöka ge läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och exempel på det 

datamaterial som använts för analys. För att göra citaten mer läsbara har citaten skrivits i kor-

rekt skriftlig form, exempelvis nån=någon, å=och, och så vidare. Betoningar av informanterna 

har markerats med understrykning av ord. Verifieringen gjordes enligt Kvale och Brinkmanns 

(2009) rekommendationer då de nerskrivna citaten skickats till deltagarna i syfte att fråga om 

någonting skulle tilläggas och/eller strykas.  
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4.7 Etiska ställningstaganden 
Etisk medvetenhet och kompetens är centralt i detta arbete. Ett etiskt förhållningssätt till del-

tagarna är av största vikt, liksom en etiskt försvarbar hantering av informationen som delges. 

Viktigt att poängtera att undersökningen inte syftar till att peka ut enskilda specialpedagoger 

och/eller rektorer utan att med hjälp av deras utsagor belysa vilken roll rektorer ser att speci-

alpedagoger har i utvecklandet av skolans verksamhet, hur specialpedagogerna själva ser på 

sin roll i detta avseende och hur samarbetet dem emellan beskrivs. Deltagarna informerades 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om så önskade. Med anledning av detta an-

sågs att informationskravet tydliggjorts samt samtyckeskravet, då deltagarna i undersökningen 

hade rätt att bestämma över sin medverkan. Även konfidentialitetskravet uppmärksammades 

genom att uppgifter om alla i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 

där personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det 

poängterades att det var frivilligt att lämna uppgifter och att de enbart skulle användas i sam-

band med undersökningens syfte. Därmed hade även nyttjandekravet tillgodosetts. Nyttjande-

kravet säger att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-

ändamål (Vetenskapsrådet, 2007). Jag har valt att skicka de citat, som används i rapporten, för 

att få deltagarnas godkännande. Detta val har gjorts för att säkerställa att deras deltagande inte 

riskerar deras framtida relation med rektor/specialpedagog  

4.8 Undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet  
Styrkan med metodvalet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar är att strategin 

fokuserar på att försöka tolka och förstå innebörden av de åsikter och förväntningar special-

pedagoger och rektorer beskriver i sina intervjuuttalanden (Creswell, 2009; Torrence & Stark, 

2009). En annan fördel är att resultatet kan ge en noggrann och detaljerad beskrivning så att 

läsaren får en bra inblick i och förståelse för hur samarbetet mellan specialpedagoger och rek-

torer beskrivs i arbetet dem emellan på skolorna. Målsättningen har varit att levandegöra text-

innehållet och varva citat i ett sammanhang från intervjuutsagorna. Citat ökar också under-

sökningens såväl trovärdighet som tillförlitlighet i sammanhanget (Creswell, 2009; Stukát, 

2005). 

Som specialpedagog finns medvetenhet om den förförståelse i arbetet som yrkesrollen kräver. 

Att jag redan har en del kunskap om specialpedagogens olika funktioner innebär inte att jag 

har haft kunskap om alla de funktioner respondenterna beskrivit att de har. Det innebär att 

medvetenhet om förförståelse hos mig kan ses som både hinder och möjlighet. Hinder, på 
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grund av att den kan skymma vad som sägs eller skrivs, eftersom jag ”vet” för mycket och 

därmed kanske inte ställer de frågor som skulle kunna ställas av en utomstående. Möjlighet, 

genom att jag kan förstå mycket av vad som berättas eller beskrivs, eftersom jag själv arbetar 

som specialpedagog och varit med om liknande händelser. Förförståelsen har oundvikligen 

påverkat undersökningen och respondenterna. Min tolkning genereras av den bakgrundskun-

skap som jag har, och respondenternas yttranden kan vara anpassade till förväntningar de tror 

att jag som specialpedagog har. För att garantera resultatens riktighet och trovärdighet har jag 

redogjort för undersökningens tillvägagångssätt så noggrant som möjligt.  

Målsättningen har varit att på ett så tydligt sätt som möjligt klargöra hur resultatet kommit 

fram och på så sätt gett läsaren själv i uppgift att bedöma studiens tillförlitlighet. De risker 

som går att finna är exempelvis de feltolkningar och felskrivningar från tal- till skriftspråk 

som gjorts av mig under bearbetningen eller störningar, så som oljud, buller, ringande telefo-

ner eller liknande under själva intervjun. Vid intervjuerna minimerades riskerna med felskriv-

ning genom att intervjuerna spelades in och skrevs ner noggrant i nära anslutning till intervju-

tillfället (Creswell, 2009). Kvale (1997) framhåller att det är av stor vikt att ens studien mäter 

god validitet vilket innebär att undersökningen mäter eller beskriver det som den har för av-

sikt att mäta eller beskriva. För att nå hög validitet är det viktigt att man kontrollerar och har 

en kritisk syn på sitt empiriska material. En risk som bland annat Stukát (2005) lyfter är del-

tagarnas ärlighet i sina svar under intervjun. Jag har utgått från att respondenterna svarat upp-

riktigt och ärligt och försäkrat dem om att deras svar endast kommer att användas i utbild-

ningssyfte och analyseras utifrån studiens syfte.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat utifrån studiens frågeställningar: 

 Rektorernas syn på specialpedagogers roll i skolutveckling 

 Specialpedagogers syn på specialpedagogers roll i skolutveckling 

 Hur beskrivs samarbetet mellan specialpedagog och rektor, enligt specialpedagogerna 

och rektorerna 

Resultatet presenteras i en sammanhängande text varvat med citat. En sammanfattning ges i 

slutet av resultatet utifrån respektive frågeställning. I texten skrivs rektorer/specialpedagoger i 

betydelsen samtliga sex rektorer/specialpedagoger. I annat fall redogörs för det antal rekto-

rer/specialpedagoger som ger uttryck för en viss åsikt. 

5.1 Rektorernas syn på specialpedagogers roll i skolutveckling 
Enligt rektorerna är specialpedagogens viktigaste uppgift att utmana lärarnas traditionsbundna 

sätt att undervisa i syfte att få lärarna att reflektera över varje enskild elevs och situations mest 

lämpade undervisningsstrategi. Rektorerna menar att den stora utmaningen handlar om att 

försöka få pedagogiken att sträva mot det speciella, där det speciella kan ses och förstås som 

ett annat perspektiv och synsätt med en mer och fördjupad kunskap utöver det vanliga. Den 

fördjupade kunskapen kan handla om förståelse för variationer i inlärningsförmåga hos elever, 

samt en kunskap som består i att finna anpassat material och metoder som till exempel mi-

niräknare, datorprogram, muntliga kompletteringar, inläst material och längre tid vid provsi-

tuationer.  

[---] Läraren kan behöva ge anpassat läromedel eller göra andra anpassningar för att bättre kunna 

ta hand om normalvariationer i en klass…här kan specialpedagogen hjälpa till att utveckla pedago-

giken. 

En rektor ger uttryck för att en del lärare tycker att en elev som har inlärningsproblem bör lyf-

tas ut ur klassrummet och undervisas i mindre grupper. Andra lärare anser att det är bättre att 

eleven får stödet i klassen och då genom anpassning inom ramen för ordinarie undervisning. 

Syftet är att skapa förståelse hos lärare för den naturliga variationen av elever i en klass. Spe-

cialpedagogens roll blir här att få lärare att sträva mot att jobba med inkluderingstankarna och 

med fördjupad kunskap och förståelse utveckla sitt synsätt och på så vis bli bättre på att möta 
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sina elever. Fem rektorer lyfter relationens betydelse mellan lärare och elev. Rektorerna po-

ängterar betydelsen av förhållningssätt och bemötande av elever som viktiga komponenter i 

det specialpedagogiska synsättet.  

 

Det framgår i rektorernas beskrivningar att alla specialpedagoger har en stor del undervisning 

i sin tjänst. Hur stor andelen är i procent av specialpedagogens totala uppdrag framkommer 

inte. Undervisningen som specialpedagogerna har med elever sker antingen enskilt med elev 

och/eller i mindre grupp. Specialpedagogen kan även finnas tillgänglig i klassrummet som 

resurs. Rektorerna ger uttryck för att specialpedagogen inte används i verksamheten så som 

det är tänkt.  

[---] det jag tror att vi gör med våra specialpedagoger det är att vi nyttjar dem mer mot elev än 

kanske det uppdraget i sig står för att…vi utnyttjar…inte som speciallärare på det sättet…men ändå 

mer till elev än mot organisation exempelvis. 

 

I det specialpedagogiska uppdraget ingår dessutom handledningsfunktionen gentemot en del 

lärare menar rektorerna. Handledningsbegrepp används i likhet med samtal och konsultation 

där specialpedagogen mer fungerar som bollplank till läraren i diskussion och analys av olika 

undervisningssituationer. Handledningssituationen ses som kompetensutveckling i syfte att 

åstadkomma en breddning av synsätt.  

En rektor beskriver att skolans specialpedagog har ett mer övergripande uppdrag förutom 

undervisning direkt mot elev. I detta övergripande uppdrag ingår bland annat att ha huvudan-

svaret för hur kommande klasser ska sättas ihop från årskurs sex till sjuan. I samband med 

detta uppdrag besöker specialpedagogen upptagningsområdets skolor för att få förstahandsin-

formation av varje elevs speciella behov. Information som sedan vidareförmedlas till undervi-

sande lärare på hösten när skolan startar. I det övergripande arbetet ingår även ett stort ansvar 

för åtgärdsprogram där specialpedagogen med sitt perspektiv bevakar elevens behov och rätt 

till stöd. Rektorerna ger uttryck för att specialpedagogen har ett helikopterperspektiv som kan 

bidra med en systematik och överblick av såväl elevers som lärares behov.  

[---] han finns där och han hjälper han…hjälper till…han hjälper föräldrar…han hjälper undervi-

sande lärare…han hjälper mig…han är en spindel i nätet. 
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Fyra rektorer ger uttryck för att specialpedagogen har en nyckelfunktion att följa ut-

vecklingen och forskningen om exempelvis inkludering och tekniska hjälpmedel som är 

användbara för elever och lärare i lärandesituationen. Specialpedagogen ses som spjut-

spets i att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i verksamheten. 

En rektor uttrycker att specialpedagogen bör ses som en utvecklingsledare som går i 

bräschen mot att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där 

både ämneslärare och specialpedagog står för den beprövade erfarenheten. 

[---] för det är ju alldeles nytt…varje ämne ska ha det för sig…vem ska samordna…där ser jag en 

uppgift för specialpedagog att hålla i det…att samordna det vetenskapliga. 

 

Två rektorer beskriver specialpedagogens uppdrag ur ett organisatoriskt perspektiv. De anser 

att specialpedagogen ska vara delaktig i organisationen och stödja skolledning i hur man ex-

empelvis organiserar stöd till elever med särskilda behov. Det handlar om att belysa de behov 

som finns i en verksamhet och att organisera befintlig resurs på ett så optimalt sätt som möj-

ligt. Det kan också handla om att sprida kunskap till lärare inom aktuella forskningsområden 

eller att identifiera olika utvecklingsområden och komma med förslag på hur dessa områden 

kan utvecklas och förbättras.  

 

Rektorerna ser specialpedagogen som en tillgång i samband med skolutvecklings-

frågor. De beskriver att specialpedagogen kan bidra med att identifiera utveckl-

ingsområden i verksamheten. Det kan handla om något som man ifrågasätter i sin 

praktik, exempelvis hantering och dokumentation av rutiner eller fördelning och 

organisation av resurser. En rektor hänvisar till den handbok som han ansvarat för 

att ta fram gällande elevärendegång och åtgärdsskrivande.  

 

[---] så får du formulera skolutveckling, detta är formen för skolutveckling…att du måste 

ifrågasätta någonting, exempelvis så har vi fått kritik av Skolinspektionen att vi har dåligt 

med elevinflytande…ta ut uppdraget…sen måste du se vad vi gör nu, nulägesbeskriv-

ning…sen måste någon i organisationen dra en slutsats utav det…vad är det som dif-

far…och då är du inne i det…och det är skolutveckling…det är medveten skolutveckl-

ing…och då ska vi ha en tydlig plan för det. 

 

Rektorn menar att specialpedagogens roll har utvecklats från att identifiera utvecklings-

områden till att kunna bidra med analys av lösningar som kan vara användbara i upprät-
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tandet av en handlingsplan. En annan av rektorerna framhåller att specialpedagogen i 

större utsträckning än tidigare kan ses som en resurs i skolans systematiska kvalitetsar-

bete. 

[---] Där har vi inte fullt ut involverat specialpedagogerna alltså…och där vi i varje ämne-

slag respektive arbetslag sitter ner och analyserar elevernas resultat…där tror jag framöver 

att specialpedagogen kan bidra med väldigt mycket. 

 

Rektorernas åsikt är att specialpedagogen borde vara den som ansvarar för skolans be-

hovsinventering där nödvändiga specialpedagogiska insatser identifieras, tillika resurs-

fördelning. De menar att specialpedagogen har en helhetssyn på elevers lärandesituation 

över vilka olika behov som finns i verksamheten och kan på så vis fördela de specialpe-

dagogiska resurserna som eleven har behov av.  

 

[---] första gången gör jag det som rektor för att markera ett sätt att arbeta på. Den statiska 

delen tar jag hand om som rektor och den rörliga delen får specialpedagogen fördela. [---] 

specialpedagogen har ju en större kunskap om var stödet behövs nu, om en vecka, en må-

nad och…ständigt ifrågasätta…ständigt förnya…ständigt förändra var stödet lig-

ger…elevens behov ska styra resursfördelningen. 

 

Rektorer ser arbetslag, personalkonferenstid, studiedagar, ämneslag och programarbets-

lag som möjliga forum för specialpedagogen att identifiera och diskutera skolutveckl-

ingsfrågor på. Svårigheter som lyfts med att få till detta skolutvecklingsarbete för speci-

alpedagogerna i praktiken är faktorer så som den och rådande kultur på skolan. Special-

pedagogen ska finnas med i verksamheten som en del av arbetslaget och få tid avsatt i 

sitt uppdrag för ”spaning”:  

 

[---] i bemärkelsen skolutvecklingsspaning…och vad är det för nytt som kommer…kanske 

främst inom specialpedagogiken men även lite spaning på forskning överhuvudtaget vad 

som är på gång och vad vi behöver ta till oss.  

 

Ett problem som rektorerna påtalar är att det finns en stark önskan från ämneslärarna att spe-

cialpedagogen ska arbeta direkt med eleverna. Specialpedagogerna tycker att förståelsen är 

bristfällig bland lärarna att det tar tid för dem att göra kartläggningar, klassindelningar och 

samla och prioritera bland elevernas behov i jämförelse med skolans befintliga resurspott. De 

menar att lärarna jämför specialpedagogens uppdrag med en speciallärares.  
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[---] då jobbade de 100 % med eleverna…om ämneslärarna fick bestämma så jobbade specialpe-

dagogen 100% med eleverna…och sen får vi planera in det här med specialpedagog som ut-

vecklingsledare…egentligen vore idealet om den egna ämnesläraren istället skulle ansvara för in-

tensivläsningen. 

 

En rektor uttrycker i intervjun att hon tror att man har missat specialpedagogerna i 

många år som just skolutvecklare på grund av okunskap av dem som rektorer.  

 

[---] man inte har tänkt på att ta med dem så mycket och sen har man haft en annan 

roll…man har liksom varit ganska tillbakadragen…man har suttit på sin kammare.  

 

 

Sammanfattning 

Rektorerna anser att specialpedagogens viktigaste uppgift är att utmana pedagogiken i strävan 

mot det speciella. Det speciella ses som ett annat synsätt som innefattar en mer och fördjupad 

kunskap utöver den vanliga. Rektorerna menar att specialpedagogen har till uppgift att bredda 

och sprida detta synsätt vidare i sin praktik. Syftet med att bredda och sprida detta synsätt 

handlar om att skapa förståelse hos lärare för den naturliga variationen av inlärningsförmågor 

hos elever i en klass, och i och med det utveckla synen på stöd till elever som är i behov av 

anpassning i sin skol- och studiesituation. En annan del i synsättet består i att specialpedago-

gen sprider kunskap och förståelse om relationens betydelse mellan lärare och elev, där bemö-

tande och förhållningssätt är viktiga komponenter för ett fungerande samspel. 

Det framkommer att specialpedagogerna har en stor del undervisning i sin tjänst, enskilt och/ 

eller i grupp. Rektorerna uttrycker att de inte använder specialpedagogen så som det är tänkt, 

dvs. specialpedagogen nyttjas mer mot elev än mot organisation. I syfte att bredda synsätt och 

utveckla pedagogiken har specialpedagogen samtal och konsultation med lärare. Det sker 

dock inga handledningssamtal ledda av specialpedagog som det i förväg organiserats för fort-

löpande i verksamheten.  

Som en del i specialpedagogens mer övergripande arbete ingår bland annat att med sitt heli-

kopterperspektiv bevaka elevens behov och rätt till stöd. I egenskap av ”spindel i nätet” har 

specialpedagogen en överblick över såväl elevers, lärares, föräldrars som rektors behov. Rek-
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torerna beskriver specialpedagogens roll som en nyckelfunktion i att följa utveckling och 

forskning samt som spjutspets i att sprida kunskap i verksamheten om exempelvis neuropsy-

kiatriska funktionsnedsättningar. De menar att specialpedagogens roll i skolutveckling hand-

lar om att sprida kunskap till lärare inom aktuella forskningsområden, identifiera utvecklings-

områden i sin praktik och komma med förslag på hur dessa områden kan utvecklas och för-

bättras. Rektorerna ser specialpedagogens roll som en tillgång i samband med skolutveckl-

ingsfrågor. De menar att specialpedagogen, med sin helhetssyn på elevers lärandesituation, är 

en resurs i skolans utvecklingsarbete.  

Möjliga forum för att arbeta med värdegrundsfrågor och sprida synsätt i syfte att nå ökad sko-

lutveckling kan vara i arbetslag, personalkonferenser, studiedagar, ämneslag eller programar-

betslag. Svårigheter som begränsar specialpedagogens möjligheter att bidra till skolutveckling 

kan vara rådande kultur på skolan, om specialpedagogen inte är synlig i verksamheten, samt 

om tiden blir en begränsande faktor. Att specialpedagogen inte arbetar med skolutvecklings-

frågor så som det är tänkt kan bero på rektors okunskap om specialpedagogens kunskap och 

kompetens.  

5.2 Specialpedagogernas syn på specialpedagogers roll i skolutveckling 
För att få svar på frågeställningen hur specialpedagogerna ser på specialpedagogens roll i 

skolutveckling, så följer här nedan en redovisning av vad som framgår i specialpedagogernas 

berättelser vid intervjutillfällena. I slutet av resultatdelen följer en sammanfattning. 

Tre av specialpedagogerna anser att begreppet ’special’ inte är särskilt positivt.  

 

[---] det visar ju att det är något speciellt och att specialpedagogen jobbar med frågor kring elever i 

svårigheter av olika slag men…det behöver ju inte vara eleven som har svårigheter…ibland är det 

lärarna…ibland är det organisationen som har svårigheter…det är ju inte så att eleven ofta har ett 

speciellt behov av någonting utan dom kanske bara behöver lite mer.  

 

Specialpedagogerna menar att ’special’ till och med kan bidra till särskiljande och marginali-

sering:  

 

[---] det blir ju mer jag som blir special än kanske barnen och i yrkesrollen ligger det ju fortfarande att 

plocka ut barn…man kan göra på så många olika sätt…och den diskussionen bör man föra…alltså special 

kontra vanlig pedagogik. 
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Specialpedagogerna ser specialpedagogiken som ett annat perspektiv. De menar att det hand-

lar om att byta perspektiv och reflektera över sin egen roll som lärare. En specialpedagog ut-

trycker att det inte behöver vara en svag elev utan det kan vara en svag undervisning: 

 

[---] eleverna behöver veta till när de ska göra vilken uppgift...och var står det…och vart tittar jag 

om jag behöver mer hjälp…vad behöver jag veta exakt till provet och vad gör jag…de behöver 

veta exakt… många som kallas svaga är ofta…det är ofta strukturproblem som jag ser på det.  

 

Specialpedagogerna beskriver att specialpedagogiken med dess perspektiv har till uppgift att 

hjälpa lärarna att skapa förståelse för de barnen som av olika anledningar är i behov av an-

passning i sin lärandesituation. De framhåller betydelsen av att främja variationer av elever 

som en naturlig del i klassrummet och där differentierade arbetsmetoder, individanpassat 

stoff, varierade uttrycksformer och eller andra redovisningsformer kan bli aktuella för att 

möta den enskilde elevens behov och förutsättningar. En viktig grundsten i det speciella som 

specialpedagogerna lyfter är betydelsen av att skapa en god relation till sina elever. De menar 

att det är den enskilde lärarens ansvar att skapa en god relation till sina elever.  

 

[---] eleverna vill bli mer sedda och bättre bekräftade…de behöver inte fler regler…eleverna be-

höver relationer…en trygghet och en grund att stå på…jag som specialpedagog kan bidra med att 

öppna upp ögonen för undervisande lärare att man kan se på eleven på ett annat sätt. 

 

Specialpedagogerna beskriver också att de med sitt perspektiv kan sprida en förståelse för att 

svårigheten och problemen inte alltid går att finnas hos eleven utan kan identifieras i elevens 

omkringliggande miljö.  

 

[---] man ska främja ett klimat…ett sådant perspektiv på eleverna att det inte är ett individperspek-

tiv…att eleven har svårigheter…utan det beror på miljötänk.  

 

Att sprida det specialpedagogiska perspektivet i skolans verksamhet är inte en lätt upp-

gift menar specialpedagogerna. Tre av specialpedagogerna beskriver kulturen på skolan 

som ett hinder. De menar att man måste jobba kontinuerligt och tillsammans med den 

många gånger starka kulturen som råder på en skola. Det är också viktigt att rektor an-

svarar för att ta tag i rådande problem som finns.  
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[---] det sitter mycket i väggarna och…det är jättesvårt att vända folk…ibland slår man sig blo-

dig…till slut orkar man inte mer…då känner man…då tystnar jag. 

 

En specialpedagog berättar att denne har utsetts av rektor till att gå fortbildning inom kom-

munens projekt, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att specialpedagogen ska 

sprida information och kunskap vidare till sina kollegor på skolan:  

 

[---] men jag har inte fått tid till det av min rektor…och jag gör det inte ensam på min skola för på 

min skola finns det många starka, negativa krafter som tycker att specialpedagogens jobb inte är så 

viktig…vi ska bara jobba direkt med eleverna…så det här långsiktiga och övergripande det ser de 

ingen mening med. 

 

Fem specialpedagoger uttrycker att specialpedagogen har till uppgift att utmana traditioner på 

skolan för att motverka sitt eget medverkande till särskiljande av elever och att det är accepta-

belt att lämna ifrån sig elever till någon annan med ett annat uppdrag. Ett sätt att förhålla sig 

till kulturen och de förväntningar som finns från omgivningen är att bygga upp ett förtroende 

till lärarna för att skapa en bra relation menar fyra av sex specialpedagoger. Specialpedago-

gerna poängterar betydelsen av att specialpedagogen är synlig i verksamheten för att på så vis 

ingå naturligt i det dagliga i syfte att kunna hjälpa alla barn när de har behov och på ett mer 

naturligt sätt sprida sitt specialpedagogiska tänk och speciella perspektiv. 

Specialpedagogerna har undervisning i sin tjänst. Undervisningen sker enskilt eller i mindre 

grupp. Det förekommer även att specialpedagogerna är med i klassrummet. En gemensam 

uppgift som förekommer i specialpedagogernas uppdrag är att de gör observationer i lärarens 

och elevens lärandesituation med efterföljande pedagogiska diskussioner och samtal med un-

dervisande lärare. Specialpedagogerna ingår också i skolans Elevhälsa där bland annat elevä-

renden tas upp och diskuteras. Andra arbetsuppgifter som ingår i specialpedagogens uppdrag 

är arbetet kring åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar, läs- och skrivutredningar, ha 

hand om kompensatoriska hjälpmedel till lärare och elev, samt undanröja olika hinder och 

hitta alternativa lösningar i lärandesituationen.  

Specialpedagogerna har även en handledande funktion i form av samtal och konsultation. Det 

är ingen av specialpedagogerna som beskriver att de bedriver handledning av mer organisato-

risk karaktär, där specialpedagogen exempelvis tillsammans med arbetslag sitter ner och dis-

kuterar pedagogiska dilemman som uppstått i praktiken. Specialpedagogerna beskriver att de 

mer fungerar som bollplank och frågebank till sina kollegor. En specialpedagog beskriver ut-
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tryckligen att man får mer legitimitet och mandat och blir bättre hörsammad av undervisande 

lärare när man som specialpedagog sträcker ut handen och gör ett konkret arbete med eleven. 

 

[---] sen kan jag sätta mig ner med undervisande…och kolla här…några enkla förhållningssätt som 

gör att deras relation blir bättre. 

 

Fyra specialpedagoger anser att rektor borde tydliggöra specialpedagogens uppdrag så 

att specialpedagogens kunskap och kompetens kan nyttjas på ett bra sätt i verksamheten. 

Risken är att vissa uppgifter annars kommer i skymundan om det inte är ett bestämt 

uppdrag från rektor. Det kan till exempel handla om handledningsuppdrag som att dis-

kutera pedagogiska frågor i arbetslag.  

 

[---] jag vill ha ett uppdrag av rektor…då håller jag som specialpedagog i det och då handlar det 

om det här och det här…men här känner jag att jag vill ha ett uppdrag av rektor…jag skulle vilja 

ha en process…det här blir mer konsultation känner jag…att jag blir ett bollplank…vad tycker 

du…ofta hamnar man i det här vad han gör och man kommer liksom inte vidare.  

 

En specialpedagog belyser hur viktigt det är, och att det underlättar för specialpedago-

gen, om rektor är insatt och förtrogen med det specialpedagogiska uppdraget och tycker 

specialpedagogens roll är viktig i verksamheten. Det handlar om att skapa en relation till 

sin rektor så att man känner att man har sin rektors tillit och förtroende. Fyra specialpe-

dagoger betonar betydelsen av att specialpedagogen får dela med sig av sina tankar och 

idéer om hur man ser på saker för att sedan kunna diskutera med sin rektor om special-

pedagogens kunskaper och kompetenser. Det kan vara ett sätt att motarbeta de förvänt-

ningar som specialpedagoger ofta brottas med i verksamheten menar specialpedagoger-

na. 

 

[---] förväntningar från lärarna är att vi ska gå åt mer och…att vi ska hjälpa till mer i undervis-

ningen…nu blir det mycket släcka bränder och…sen försöker vi jobba förebyggande men det blir 

mycket släcka bränder…det är så mycket bränder så man hinner inte jobba förebyggande. 

 

Specialpedagogerna ger uttryck för en viss frustration över att behöva ses som en åt-

gärd. Det uttrycks en förhoppning om att få jobba mer preoperativt i verksamheten. 
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Specialpedagogerna uttrycker att skolutvecklingsfrågor handlar om att utveckla personalens 

förhållningssätt och skapa en större förståelse hos läraren för de barnen som är i behov av nå-

gon form av anpassning i sin lärandesituation.  

 

[---] det behöver ju inte vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan det kan vara förhåll-

ningssätt och relationer som jag tycker är en jättestor del…våra elever behöver möta personer som 

förstår dem…jag skulle vilja bygga in ett förhållningssätt…hur kan jag hjälpa dig med det här 

tänk. 

  

Två specialpedagoger beskriver att de har mycket samtal och konsultation med lärarna för att 

sprida det ’specialpedagogiska tänket’. 

 

[---] utvecklar man och reflekterar över sitt arbete reflekterar man över elevperspektivet…då re-

flekterar man över pedagogiska förhållningssätt…sitt pedagogiska tänk…då kanske det inte be-

hövs några åtgärdsprogram. [--] vi behöver diskutera hur vi tänker och våga ställa pedagogiska 

frågor...att utveckla det specialpedagogiska förändringsarbetet betyder att kunna utveckla rutiner 

och förhållningssätt så att det blir bättre. 

 

Att driva skolutveckling som en del i det specialpedagogiska uppdraget beskrivs som en ar-

betsuppgift som specialpedagogerna hinner med i mindre omfattning. De tillfällen som speci-

alpedagogerna idag ser sig som utvecklare är då de tillsammans med andra professioner sitter 

ner tillsammans i Elevhälsoteamet: 

 

[---] då känner jag att…vi är ett team där vi kan ge läraren kompetensutveckling kring det enskilda 

barnet…sen kan jag känna att när jag är med i arbetslagen…när jag ställer de här lite andra frå-

gorna kring eleven…att det också kan vara en viss form av kompetens…men jag tycker att det är 

för lite.  

 

Specialpedagogerna ger uttryck för att en ganska stor del i deras uppdrag går till att jobba med 

elever.   

[---] på grund av tradition…så är det…men med verksamhetens förväntningar på något vis så tror 

jag att vi måste jobba smart…vi kan sätta igång deras hjärnor…få igång diskussioner i arbetsla-

gen…och få arbetslagen att luckras upp lite…vissa är så tajta att det inte är nyttigt för någon. 
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Det framkommer också i specialpedagogernas utsagor att det kan bli problem om specialpe-

dagogen ska jobba 20-30 procent som skolutvecklare i sitt uppdrag när verksamheten efter-

frågar något annat.  

 

[---] jag tror inte på att dra in något nytt projekt eller så när det gäller skolutveckling…folk är rätt 

så trötta på det… jag menar att det istället blir de här frågorna…varför gör vi som vi gör grejer-

na…varför gör vi så här på vår skola?.  

 

Specialpedagogerna efterlyser en större tydlighet vad man menar med skolutveckling 

och att rektor och specialpedagog tydliggör det i specialpedagogens uppdrag i detalj.  

 

[---] det är skolutveckling när man vågar lyfta frågor som är svåra och föra en diskussion kring 

dessa frågor, exempelvis varför låser vi alla klassrum…att man vågar driva…vad signalerar vi 

då…är det öppenhet…tror vi på våra elever…vågar gå in i de där frågorna lite mer…eller ganska 

mycket mer.  

 

För att kunna driva skolutvecklingsfrågor i större omfattning än vad som görs i dag så fram-

kommer önskemål om att elevhälsan där specialpedagogen ingår ska finnas med i skolans 

skolutvecklingsgrupp. 

 

[---] det är viktigt att fundera på hur man ska jobba med olika utvecklingsområden som man satt 

igång…uppföljningar av utvecklingsområden som man jobbar med i verksamheten….vi special-

pedagoger får inga sådana frågor eller uppdrag från våra rektorer…det kommer inte direkt så… 

utan i så fall kommer det från vårat eget initiativ.  

 

Specialpedagogerna uttrycker alla en önskan om att skapa mer naturliga formella former för 

skolutvecklingsfrågor. En specialpedagog beskriver i sin berättelse att: 

 

[---] det jag kan sakna är att det vardagliga arbetet tar för stort fokus...precis som det gör för oss 

som hos rektorerna. Istället för att man ska fundera långsiktigt på…hur ska vi jobba…hur ska vi 

utveckla det här för att det ska bli bättre.  

 

Två specialpedagoger pekar på dilemmat som kan uppstå om man inte avsätter tid och 

prioriterar reflektion i sin praktik.  
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[---] om vi inte har tid ens att reflektera…för reflektion kan leda till att skapa mer tid och så är det 

med rektorer också…man måste sätta sig ner och försöka se hur vi kan utveckla våran verksam-

het…för vi har mycket att utveckla. [---] Tiden räcker inte till…jag skulle vilja hinna med mer 

långsiktigt arbete… jag gör ändå bara akuta räddningsinsatser känner jag…om rektor skulle förstå 

att det var lika viktigt som undervisning…så skulle mer tid avsättas till detta ändamål. 

 

Andra utvecklande uppdrag som tre specialpedagoger efterfrågar i verksamheten är tiden för 

att ta del av aktuell forskning och sprida den kunskapen vidare i verksamheten. Tre möjliga 

forum som specialpedagogerna lyfter i sina utsagor för att driva skolutveckling är arbetsplats-

träffar, personalkonferenser och i arbetslagen. Specialpedagogerna betonar betydelsen av att 

de är synliga i verksamheten och är delaktiga i pedagogiska frågor och diskussioner i skolans 

praktik. 

 

Sammanfattning 

Det framkommer i specialpedagogernas utsagor att ordet special är stigmatiserande i sig. 

Special kopplas ofta samman med de elever som av omgivningen anses ha svårigheter i sin 

skol- och studiesituation, och att det i dessa sammanhang som man som lärare hör av sig till-

specialpedagogen i syfte att komma tillrätta med de svårigheter som föreligger hos eleven. 

Specialpedagogerna menar att special i stället bör ses som ett annat perspektiv, ett förhåll-

ningssätt och synsätt, där specialpedagogerna kan stå för att bidra till en ökad kunskap om de 

elever som är i behov av anpassning i form av att läraren använder sig av exempelvis differen-

tierade arbetssätt och arbetsformer i sin undervisning. En ökad kunskap inom området leder 

till ett vidgat synsätt där förutsättningar ökar i positiv riktning för att problem och svårighet i 

inlärning och undervisning förskjuts från den enskilde eleven till elevens omkringliggande 

lärandemiljö. Med detta förhållningssätt ingår även att specialpedagogerna som yrkeskår spri-

der förståelse för elevers olikheter i en klass, där variationer av elever ska främjas och ses som 

en naturlig del i klassrummet.  

Specialpedagogerna uttrycker en svårighet att sprida detta specialpedagogiska perspektiv i 

egen verksamhet då kulturens krafter och motstånd är starka. Rektors stöd behövs. Ett stöd 

som underlättar mandat och legitimitet för specialpedagogerna att arbeta så som uppdraget är 

tänkt enligt examensförordningens riktlinjer. I kulturens motstånd, och som tradition, menar 

specialpedagogerna att det finns lärare och rektorer som tycker att specialpedagogers uppgift 

är att jobba direkt med elev. Specialpedagogerna menar att de som yrkeskår måste utmana 
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rådande traditioner i verksamheten genom att bland annat vara synliga i verksamheten och 

skapa förtroende och relation till såväl lärarna som till rektor. 

Att driva skolutveckling finns inte med i specialpedagogernas uppdrag i så stor utsträckning. 

Det uttrycks ett behov av att rektor tydliggör vad skolutveckling är och hur specialpedagogens 

uppdrag ska se ut. Det är viktigt för att specialpedagogens kunskap och kompetens ska nyttjas 

så som det är tänkt att användas i verksamheten på såväl organisation-, grupp-, som på indi-

vidnivå. I professionens kunskap ingår att ha ett helikopterperspektiv på de behov som ges 

uttryck för av såväl medarbetare och rektor. Syftet är att identifiera de utvecklingsområden 

som finns i verksamheten som man på ett medvetet, långsiktigt och processinriktat bör arbeta 

med. 

5.3 Hur beskrivs samarbetet mellan specialpedagog och rektor, enligt 

specialpedagogerna och rektorerna 
För att få svar på frågeställningen hur samarbetet mellan specialpedagog och rektor beskrivs 

av specialpedagoger och rektorer så följer här nedan en resultatredovisning av vad som fram-

träder i specialpedagogernas och rektorernas utsagor. En sammanfattning ges i slutet av resul-

tatet. 

Rektorerna uttrycker att de har ett bra samarbete med skolans specialpedagog. Rekto-

rernas beskrivningar av vad de lägger i begreppet samarbete ser olika ut. En rektor ut-

trycker att: 

 

[---] det kan nog upplevas av specialpedagogen att det inte är någon speciell nära nivå vi jobbar 

på…sen jobbar vi ihop…men det är en annan sak. 

  

En förutsättning som kommer fram i både specialpedagogernas och rektorernas utsagor 

för ett bra samarbete dem emellan är kommunikation. En specialpedagog uttrycker föl-

jande: 

 

[---] vi kan prata och jag kan gå in till honom och…han har alltid öppen dörr…så är det något så är 

det bara att bolla med honom och prata…han lyssnar alltid och är väldigt lätt på det sättet. 

 

Det framkommer av båda professionerna att de ser olika saker i sin verksamhet vilket de me-

nar fungerar bra som underlag för diskussion när de sitter ner och funderar tillsammans. En 

rektor uttrycker:  
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[---] med sitt perspektiv lyssnar, pratar och kollar…och sen sitter ner med mig som rektor…det här 

har jag (specialpedagog) sett och det här har vi (specialpedagog och rektor) sett och här behöver 

du vara…här behöver du vara…här behöver du göra det…resursen är inget statiskt utan efter 6-8 

veckor sitter jag som rektor och specialpedagog ner igen och ser över behoven, justerar resursen 

och så vidare. 

 

Fyra av sex specialpedagogerna uttrycker ett väl fungerande samarbete med sin rektor. En av 

de fyra specialpedagogerna beskriver samarbetet att de vid behov söker upp varandra och sit-

ter ner och pratar. En annan av dessa fyra specialpedagoger menar att samarbetet mellan spe-

cialpedagog och rektor kan ses i två delar. Det ena är elevknutet då det handlar om enskilda 

elever. Den andra delen är personalens behov av att fortbildas och förstå att man arbetar till-

sammans utifrån en större enhet. Specialpedagogen beskriver att efter exempelvis fortbildning 

som denne varit på så träffas specialpedagog och rektor för att diskutera hur de kan nyttja och 

föra kunskapen vidare i verksamheten. Ett sätt för att föra kunskapen vidare har varit att hålla 

i föredrag för personal under konferenstid. Specialpedagogen uttrycker att: 

[---] det handlar om att använda specialpedagogen som en del i att utbilda, utveckla persona-

len…och deras synsätt. Det är av största vikt att rektor skapar forum för detta arbete. 

 

En specialpedagog beskriver ett konkret exempel på samarbete som denne och rektor haft en 

tid tillbaka. Det handlade om implementering av ett projekt inom lärverktyg som specialpeda-

gogen ansvarade för där samarbetet professionerna emellan bestod i att specialpedagogen del-

gav information till rektor och samtalade om pedagogiska konsekvenser och pedagogiska tan-

kegångar. Specialpedagogen ger i sin utsaga uttryck för att samarbetet påverkas av huruvida 

rektor har ett intresse av specialpedagogens olika uppdrag i verksamheten.   

[---] vad är det här…och vilka processer leder det här till…det är en viktig del att rektorerna ser att 

det är viktigt och angeläget och att rektorerna tar sig tid att träffa oss specialpedagoger. 

 

Två specialpedagoger uttrycker en besvikelse och uppgivenhet av att de saknar regel-

bundenheten att sitta ner tillsammans och ’bolla tankar och idéer’ och diskutera special-

pedagogiska frågor med sin rektor. En av dessa två specialpedagoger menar att: 
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[---] det skulle underlätta om rektor hade ett större intresse för de här frågorna som han brinner för 

och att ens rektor visar intresse för specialpedagogiska frågor…att specialpedagogens roll är vik-

tig. 

 

Specialpedagogerna påtalar vikten av att ta sig tid att sitta ner med rektor och utforma 

uppdrag tillsammans och att detta samarbete underlättas om specialpedagog och rektor 

har sina arbetsrum i närheten av varandra. Två rektorer och två specialpedagoger lyfter 

avståndet mellan rektors och specialpedagogens arbetsrum som en bidragande faktor till 

ett bra samarbete. För att hinna med att genomföra det mer personknutna samarbetet 

mellan rektor och specialpedagog så måste man prioritera, säger en av dessa två speci-

alpedagoger.  

 

Sammanfattning 

Rektorerna beskriver att de har ett bra samarbete med skolans specialpedagoger. I en av 

rektorernas utsagor lyfter man att de som professioner arbetar ihop men inte på en nära 

nivå. Faktorer som rektorerna menar ökar förutsättningarna för ett gott samarbete är 

bland annat kommunikation, närheten till varandra och att man tar sig tid att sitta ner 

tillsammans i syfte att diskutera verksamhetens behov. Specialpedagogernas beskriv-

ningar av hur samarbetet mellan dem och rektor fungerar överensstämmer i det hela 

med rektors beskrivning. För ett fungerande samarbete menar specialpedagogerna att 

rektor bör ha kunskap om specialpedagogens roll samt visa intresse för att specialpeda-

gogiska frågor är viktiga. Rektor bör vidare ge förutsättningar för specialpedagogen att 

driva utveckling på skolan. Det kan handla om förutsättningar i form av tid och forum 

där specialpedagogen som profession har möjlighet att lyfta frågor av specialpedagogisk 

karaktär utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Specialpedagogerna betonar betydelsen 

av att deras uppdrag ska vara tydligt. Av specialpedagogernas beskrivningar att döma så 

ses det som en framgångsfaktor om rektor tar sig tid och prioriterar att tillsammans med 

specialpedagog sitter ner och diskuterar verksamhetens behov och utformar det special-

pedagogiska uppdraget tillsammans.  
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6 Avslutande diskussion 

För denna studie kommer diskussionsdelen att vidga perspektivet på delar av den forskning 

som bedrivits i och med att specialpedagogiken etablerades som ett särskilt pedagogiskt fält. 

Diskussionen kommer här fokuseras på specialpedagogikens framväxt, specialpedagogens roll 

i skolutveckling och rektors stöd, samt beskriva analysresultaten i förhållande till hur special-

pedagogikens historiska framväxt har påverkats av de olika politiska uppfattningar som haft 

inflytande på hur vi tidigare och idag ser på barn och utbildning. Speciallärarutbildningens 

avvecklande 1989 och återinförande 2007 å ena sidan, och å andra sidan specialpedagogut-

bildningens intentioner och bärande perspektiv om att se hela inlärningssituationen i skolan 

som det viktiga, och där undervisningen är avsedd för alla elever. Analysen påvisar möjliga 

förklaringar till den förändrade och mindre omfattande genomslag av utbildningen till speci-

alpedagog fått då dess mål och riktlinjer varit att skapa en kompetens i syfte att leda forsk-

nings- och utvecklingsarbete i skolan. Trots målbeskrivningar och intentioner med påbygg-

nadsutbildningen och styrdokumentens riktlinjer visar forskning att specialpedagogen arbetar 

med skolutveckling och handledning av personal i liten utsträckning (Persson 1997; 1998; 

2001b).  

Diskussionen kommer här att fokuseras på tidigare forskning och ett resonemang kring studi-

ens resultat då intresse har varit att få kunskap om och förståelse för den uppfattning special-

pedagoger och rektorer beskriver och ger uttryck för i sina utsagor om specialpedagogers roll 

i skolutveckling. Meads teorier (1936; 1976) har fungerat som verktyg för att kunna reflektera 

och fördjupa förståelsen av det som ligger bortom det som beskrivs av de båda professioner-

na. Teorin har varit användbar för att förstå beskrivningar och de sociala processer som äger 

rum mellan specialpedagog och rektor. För att förstå deras upplevelser av hur samarbetet dem 

emellan fungerar behöver såväl rektor som specialpedagog inta den andres perspektiv för att 

få förståelse för den andres uppfattningar om vad som ingår i specialpedagogers uppdrag och 

hur professionen kan arbeta med skolutvecklingsfrågor i skolans verksamhet. 

Skolutveckling syftar till att öka likvärdighet i skolan, där specialpedagoger och rektorer till-

sammans kan verka aktivt för att nå såväl de övergripande nationella mål och riktlinjer med 

högre måluppfyllelse som lokala arbeten på den enskilda skolan i syfte att nå förändring och 

utveckling. 
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6.1 Specialpedagogikens framväxt 
Sedan 90-talet har specialpedagogisk forskning handlat om att granska hela inlärningssituat-

ionen i skolan. Synsättet har pendlat från att se eleven som bärare av inlärningssvårigheter till 

att belysa omkringliggande miljöns betydelse av de svårigheter som uppkommer i en elevs 

skol- och studiesituation. Den ideologiska riktningen präglas då som idag av själva hanteran-

det av olikheter i undervisningen. Speciallärarutbildningen lades ner 1989 då specialpedago-

giska metoder skulle föras in i den vanliga skolans arbete för att inte begränsas till någon spe-

ciell organisationsform. Läroplanen på 80-talet, den statliga utredningen - SIA-utredningen 

och Salamancadeklarationens tillkomst angav riktmärket om att utforma en skola för alla. 

Riktmärket stod för de demokratiska värden om en likvärdig utbildning som den svenska sko-

lan skulle vila på. Specialpedagogikens historiska framväxt har påverkats av de olika politiska 

uppfattningar som haft inflytande på hur vi ser på barn och utbildning och är starkt förknip-

pade med de idéstrukturer och värderingar som återfinns i samhället. 

Specialpedagogutbildningens intention om att specialpedagogen med dess kunskap och kom-

petens skulle ge pedagogisk handledning och medverka i skolans utveckling av lärandemiljöer 

har haft mindre genomslagskraft i skolans praktik. Syftet var att minska spänningsfältet mel-

lan de politiska ideologiska intentionerna om en skola för alla och lokala tolkningar av inne-

börden av det specialpedagogiska uppdraget (Lansheim, 2010; Tideman, 2004). Målsättning-

en med den nya specialpedagogutbildningens intention om att sätta in specialpedagogiken i en 

bredare pedagogisk utveckling i skolan har inte nyttjats som tänkt. Det visar sig handla om 

vilket synsätt man som människa har. Hur vi ser på elevers svårigheter. Synsättet präglar de 

uppfattningar man har om normalitet och avvikelse vilket i sin tur med stor sannolikhet kom-

mer att påverka hur rektor planerar och organiserar för specialpedagogens roll i verksamheten.  

Rektor behöver både ha kunskap om, förståelse för och vara intresserad av uppgiften och an-

svaret att ta specialpedagogens perspektiv i syfte att få förståelse för vad som ingår i special-

pedagogers uppdrag och hur specialpedagogen kan arbeta med sätta in specialpedagogiken i 

en bredare pedagogisk utveckling i skolan. För att omvärdera de uppfattningar man som en-

skild lärare har som exempel, innebär att man behöver reflektera över sin egen roll som lärare. 

Man behöver dessutom diskutera och ha erfarenhetsutbyte med andra om hur man anpassar 

sin undervisning efter den enskilde elevens behov, förmåga och förutsättning inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. För att politik och retorik ska gå hand i hand, och att top-down 

perspektivet med dess akuta karaktär inte ska ta överhand, krävs ett medvetet, processinriktat 
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och långsiktigt botten-up perspektiv. Rektor har till uppgift och ansvar att skapa förutsätt-

ningar för reflektion och diskussion i verksamheten. Rektor behöver avsätta tid och organisera 

för att möjliggöra dessa mötesarenor där kollegialt lärande kan ske. Det är av stor betydelse 

att dessa diskussioner och samtal förs kontinuerligt med betoning på humanistiska och demo-

kratiska värden. Under dessa forum kan specialpedagogen ses som en tillgång och centralt 

stöd till rektor. Syftet är att påverka attityder och värderingar i positiv riktning för att få den 

vanliga pedagogiken att närma sig det speciella och på så vis få skolutvecklingsfrågor att bli 

en integrerad del av skolans arbete och vardag.  

6.2 Specialpedagogens roll i skolutveckling 
Forskning visar att specialpedagogen inte blivit den nyckelperson som tänkt för att bana väg 

för samhällets ideologiska riktning om ett vidgat synsätt på normalitet och integrering i våra 

skolor. Den svaga genomslagskraften på specialpedagogens utbildningskompetens och med 

dess otydliga uppdrag var tidigare, och är än idag, en effekt av flera orsaker. Trots målbe-

skrivningar i uppdrag och styrdokument lever man inte upp till utbildningens syfte och styr-

dokumentens riktlinjer. Speciallärarrollens tydligare uppdrag att undervisa eleven, och utifrån 

verksamhetens behov, föranledde återinförandet av speciallärarutbildningen 2007. Det som 

tidigare forskning och studiens resultat visar är att undervisning av elever enskilt och/ eller i 

mindre grupp är det som efterfrågas i verksamheten. Det är elever som av den enskilde läraren 

inte anser följer med undervisningstakten eller som inte efterlever de krav som utbildningens 

styrdokument ger uttryck för.  

För att efterfrågan av specialpedagogens kunskaper ska vara framgångsrika så talar forskning 

och resultat för att rektor och specialpedagog behöver kommunicera med varandra och verba-

lisera det innehållsliga i skolutvecklingsbegreppet. Verbaliserar inte rektor sin kunskap om 

och dennes förväntningar på specialpedagogens roll i skolutveckling, och specialpedagogen 

sina egna förväntningar på sin roll i samband med skolutveckling utifrån examensförordning 

mål och intentioner, så visar studiens resultat att det kan vara en anledning till att uppdraget 

blir otydligt och att specialpedagogen inte får arbete med skolutvecklingsfrågor på organisat-

ionsnivå i så stor utsträckning som intentionen ger uttryck för. Har man inte samma uppfatt-

ning och förståelse för specialpedagogens roll i skolutveckling, utan mer traditionsbundna 

förväntningar av vad som ska ingå i specialpedagogens uppdrag, så minskar möjligheterna att 

specialpedagogen får arbeta så som uppdraget är tänkt. Dessutom kan det uppstå svårigheter 
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och negativt komma att påverka hur samarbetet mellan specialpedagog och rektor fungerar i 

vardagen. 

Forskning talar för att skolutvecklingsbegreppet är mångtydigt och med olika innehåll och har 

som syfte att öka likvärdighet och nå högre måluppfyllelse. Skolutveckling handlar både om 

övergripande nationella insatser och om lokala arbeten på den enskilda skolan för att nå för-

ändring och utveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2008). I rektorernas beskrivningar 

framgår det att de ser specialpedagogen som en tillgång i skolutvecklingsfrågor. Det fram-

kommer bland annat att rektors syn på specialpedagogers roll i skolutveckling handlar om att 

bredda och sprida ett synsätt som innefattar en mer och fördjupad kunskap utöver det vanliga. 

Syftet är att skapa förståelse för olikheter och den naturliga variationen av inlärningsförmågor 

som finns hos elever i en klass, samt att utveckla synen på stöd till elever som har behov av 

anpassning i undervisningen. Specialpedagogerna liksom rektorerna beskriver specialpedago-

gens roll i skolutveckling som en profession som kan bidra med ökad kunskap till lärare och 

på så vis medverka till att vidga synsätt och förskjuta svårigheter och problematik från elev 

till omkringliggande miljö.  

Tidigare forskning och studiens resultat pekar på att det ofta saknas en genomtänkt plan över 

hur man vill att förändrings- och förbättringsarbete ska gå till i verksamheten och specialpe-

dagogens kompetens kommer heller inte till användning fullt ut i skolans verksamhet. Rekto-

rerna ser specialpedagogens skolutvecklingskompetens som ett positivt stöd men stämmer väl 

överens med vad tidigare forskning säger om att det inte räcker hela vägen fram i implemente-

ring av det vardagliga arbetet (Dyson & Millward, 2000; Lansheim, 2010; Malmgren Hansen, 

2002).  

6.3 Rektors stöd 
Man behöver satsa på en struktur där lärare ges möjlighet att arbeta kring pedagogiska frågor 

så att skolkulturen utmanas och står i fokus för skolutveckling för elevers lärande och utveckl-

ing (Berg, 2003; Blossing, 2003; Scherp & Scherp, 2002). En del i rektors uppgift och ansvar 

innebär att med ett tydligt ledarskap leda och samordna för denna struktur som möjliggör och 

skapar förutsättningar för diskussionsforum i syfte att utmana rådande traditioner och kulturer 

i skolan. Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) kan specialpedagogen i sammanhang 

som beskrivits utgöra ett centralt stöd till skolans ledning för att driva skolutveckling och på 

så sätt bidra till skolans såväl ideologiska som pedagogiska utveckling. Den svaga genom-

slagskraft på specialpedagogens kunskap och kompetens på såväl grupp-, som på organisat-
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ionsnivå, i samband med pedagogisk handledning till lärare och skolutvecklingsfrågor, ser jag 

som en direkt konsekvens av att speciallärarens uppdrag har en tydligare betoning av att un-

dervisa eleven och att det är det verksamheten efterfrågar. Ökade kunskapskrav med nya be-

tygssystem å ena sidan, och å andra sidan en ökad administrativ arbetsbörda för såväl lärare 

som rektor, gör att normalitetsspannet minskar och fler elever riskerar att falla utanför spannet 

för vad den enskilde läraren hinner med, inom ramen för ordinarie undervisning. Ur ett sam-

hälleligt perspektiv tenderar spänningsfältet mellan de politiska ideologiska intentionerna om 

en skola för alla och lokala förutsättningar, så som minskade ekonomiska resurser och ökade 

krav och arbetsbelastning på de professioner som arbetar i skola samt skolan som system, att 

öka.  

Det framträder dock i resultatet att specialpedagogens roll i samband med utvecklingsfrågor 

varierar. Man lever inte upp fullt ut till utbildningens syfte att arbeta med skolutvecklings-

uppgifter i praktiken i så stor utsträckning som både rektorer och specialpedagoger ger uttryck 

för i sina utsagor. Trots målbeskrivningar och intentioner med påbyggnadsutbildningen (SFS 

2007:638) om att specialpedagogen skall arbeta på såväl individ-, grupp-, som organisations-

nivå, samt utgöra ett centralt stöd till skolans ledning i syfte att driva skolutveckling, så visar 

tidigare forskning (Persson, 2008; 2009; Rosenqvist & Tideman, 2000) och studien att speci-

alpedagogen nyttjas mer mot elev än mot organisation. Rektorerna beskriver en kunskap och 

kännedom om specialpedagogens roll i skolutvecklingsavseende, där också uttryck ges för en 

medvetenhet om att specialpedagogen inte används så som det är tänkt i skolans praktik. För 

att specialpedagogen ska ha möjlighet att driva utvecklingsarbete på organisationsnivå så på-

talar specialpedagogerna i sina utsagor att man behöver rektors stöd, samt ett tydligt uppdrag 

som rektor och specialpedagog utformar, samordnar och driver tillsammans, utifrån de ut-

vecklingsbehov som finns. För att specialpedagogen ska kunna användas så som uppdraget är 

tänkt behövs förutsättningar i form av rektors kunskap om specialpedagogens uppdrag enligt 

examensförordningens riktlinjer samt, som studiens resultat visar, ett intresse och engage-

mang hos rektor i specialpedagogiska frågor. Rektor behöver prioritera att regelbundet sitta 

ner tillsammans med specialpedagog i syfte att identifiera, planera och organisera för det ut-

vecklingsarbete som identifieras och behöver arbetas med i verksamheten. Bristande kunskap 

och ointresse hos rektor om specialpedagogens profession riskerar annars att ses som bidra-

gande orsaker till yrkesfunktionens svaga genomslag (Persson, 2008; 2009). 
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Resultatet visar att flertalet rektorer och specialpedagoger har ett bra samarbete tillsammans. 

För att ett samarbete ska vara möjligt menar de att kommunikation är en viktig grundsten. Det 

vill säga att det är av betydelse att professionerna diskuterar vilka utvecklingsområden som 

finns i verksamheten i syfte att skapa förståelse och samsyn för vad man ska samarbete om.  

Närheten till varandra kan också påverka möjligheten till samarbete, samt rektors kunskap om 

specialpedagogens roll och funktion i syfte att kunna nyttja professionen optimalt i verksam-

heten. En annan grundsten som verkar gynnsam i samarbetet mellan rektor och specialpeda-

gog är att rektor avsätter tid och forum för gemensam diskussion för att möjliggöra för speci-

alpedagog att tillsammans med rektor driva verksamhetsförbättrande- och skolutvecklande 

frågor.  

Stödet av rektor ökar förutsättningen för att specialpedagogen får mandat och legitimitet 

bland lärare att arbeta med utvecklings- och verksamhetsförbättrande frågor. Dessutom ger 

rektors stöd större förutsättningar att motverka kulturens krafter och utrymme för olika tolk-

ningar om vad specialpedagogen ska arbeta med av tradition, det vill säga att specialpedago-

gens arbete fortfarande huvudsakligen består av undervisning utifrån ett speciallärarperspektiv 

(Emanuelsson m.fl., 2003; Rosenqvist & Tideman, 2000). Av tradition menar forskare (Back-

lund, 2007; VonAhlefeldt, 2009) att specialpedagogen inte nyttjas nämnvärt som stöd för sko-

lans ledning samt har bristande skolutvecklingsuppdrag i sitt uppdrag. Tidigare forskning och 

studiens resultat visar att det är områden som ofta prioriteras bort. Det framgår att tiden är en 

faktor som ses som anledning till denna prioritering. Rektor är däremot engagerad i frågor 

kring enskilda elevers behov av stöd och resultatet visar att rektor har mycket kontakt med 

skolans specialpedagog. Studien visar en individcentrering av samarbetet där specialpedago-

gen mer blir handläggare av enskilda elevärenden än lyfter problematik och svårigheter ge-

nom analys med målsättning att få det att omfatta hela undervisningsprocessen, lärarkompe-

tensen och arbetssätten på skolan.  

Rektors ansvar och uppgift blir att prioritera och medverka till att etablera ett forum och orga-

nisation för utvecklingsfrågor på skolan. Specialpedagogerna uttrycker ett behov av att det bör 

avsättas mer utrymme i uppdraget för förebyggande och främjande utvecklingsarbeten. Ris-

ken är annars att yrkesgruppens uppslukas av undervisning och att lösa akuta situationer. Det 

finns vinster med att rektor och specialpedagog träffas för att tillsammans tydliggöra de ut-

vecklingsområden specialpedagogen ska arbeta med på lång sikt ur ett processinriktat per-

spektiv. Specialpedagogen behöver begreppsliggöra sin kompetens i syfte att sätta ord på vad 
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man ska göra i sin yrkesprofession och det uppdrag man utbildat sig inom (Colnerud & Gran-

ström, 2002; Åman, 2006). Skulle specialpedagogen i större utsträckning än idag ha förmåga 

att kommunicera och sätta ord på påbyggnadsutbildningens intentioner och vad som är tänkt 

ska ingår i specialpedagogers uppdrag så ökar förutsättningar för legitimitet och mandat bland 

lärare och rektor. 

Rektor behöver vara insatt i uppdragets intentioner för att kunna nyttja professionen optimalt i 

verksamheten, samt se specialpedagogen som stöd och som en profession som ska finnas med 

för att bidra till skolans utveckling av lärandemiljöer i samband med skolutveckling. De kon-

textuella förväntningar och värderingar rektor, lärare och specialpedagog har på specialpeda-

gogen i skolutveckling präglar de handlingsmönster som kommer till uttryck i praktiken. Kul-

turbestämda regler och normer som delas av rektor och specialpedagog behöver mötas i dia-

log för att handlingen ska bli gynnsam och effektfull i praktisk handling i skolan. Vi intar 

andra människors perspektiv för att få förståelse för andra människors uppfattningar (Mead, 

1934; 1976). Skall specialpedagogens roll i skolutveckling bli framgångsrik innebär det en 

ömsesidig förståelse och förmåga att inta den andres perspektiv. Möts rektor och specialpeda-

gog och lärare i skolan med olika föreställningar och värderingar om vad som ingår i special-

pedagogers uppdrag och vilken roll specialpedagogen har i samband med skolutveckling i 

skolans verksamhet så kanske förblir intentioner och målsättningar retorik. Följden blir att 

utrymmet för samarbete mellan professioner riskerar att minska i såväl innehåll som omfatt-

ning i skolans praktiker.  

6.4 Vidare forskning 
Kommuner runt om i Sverige får söka statliga bidrag till förstelärartjänster. Som tidigare fack-

lig förtroendevald och som nuvarande rektor får jag möjlighet att finnas med i processen för 

att se över denna karriärtjänsts uppdrag innan utlysning av tjänst sker. Det har naturligtvis va-

rit statliga direktiv av vad tjänsten ska inrymma för olika arbetsuppgifter, men till viss del har 

också kommunen, rektorsgrupp tillsammans med förvaltningschef för utbildning och kultur, 

getts utrymme att fylla detta uppdrag med innehåll. I en framtida studie vore det av intresse att 

studera denna förstelärarroll lite närmare. Många av arbetsuppgifterna liknar en specialpeda-

gogs roll och funktion i min mening. Hur tänker man sig att rektor planerar och organisera för 

denna karriärtjänst i praktiken så att förstelärares roll och funktion nyttjas optimalt och kom-

mer verksamheten till gagn så som det från statliga direktiv var tänkt.  
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Det vore också av intresse att studera hur befattningsbeskrivningar beskrivs för programledare 

och hur rektor planerar, organiserar och använder dem i sina praktiker. Är det ledaren för pro-

gramarbetslagen/arbetslagsledaren eller nu försteläraren som istället för specialpedagogen ta-

git plats nära ledningen och blivit rektors förlängda arm?  
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Bilaga 1: Examensordning (SFS 2007:638) 

För att erhålla specialpedagogexamen skall studenten uppfylla målen i examensordning  

SFS 2007:638 

Specialpedagogexamen 

Omfattning 
Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. 
 
Mål 
För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga 
som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av sär-

skilt 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 forsk-

nings- 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 verk-

samhetens lärmiljöer, 

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i peda-

gogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– 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 utveckl-

ingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
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– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande ut-

veckla sin kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För specialpedagogexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna 
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
I examensbeviset skall det anges för vilken verksamhet utbildningen är 
avsedd. 
För specialpedagogexamen skall också de preciserade krav gälla som 
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning (SFS 

2007:638 ).  

http://www.gu.se/digitalAssets/1239/1239530_Utbildningsplan_specpedprogr_070810.pdf 

 
 
 

http://www.gu.se/digitalAssets/1239/1239530_Utbildningsplan_specpedprogr_070810.pdf
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Bilaga 2: Brev till specialpedagoger och rektorer 

 

Hej! 

Jag heter Gunilla Sandberg och arbetar som specialpedagog i Mariestads kommun samtidigt 

som jag studerar på Masterprogrammet, Jönköping Högskola, med inriktning specialpedago-

gik. 

Denna, min sjätte termin, är det dags att skriva masteruppsatsen vilket innebär att jag kommer 

att genomföra en undersökning som senare i vår 2013 kommer att redovisas i rapportform. 

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka hur specialpedagoger och rektorer ser på spe-

cialpedagogens roll i utvecklandet av skolans verksamhet. 

Jag kommer att intervjua en specialpedagog och en rektor på sex skolor (två låg- och mellan-

stadieskolor, två högstadieskola och två gymnasium). Sammanlagt kommer sex specialpeda-

goger och sex rektorer att delta i studien. 

Jag vänder mig nu till dig som specialpedagog/rektor med en förfrågan om du kan tänka dig 

att delta i studien. Intervjun kommer att vara cirka en timma och spelas in. Svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

Är du intresserad så kommer intervjun att genomföras på din skola. Din medverkan har stor 

betydelse för mig. Samtliga deltagare i studien kommer att få en rapport skickad till sig via e-

mail. 

Inom kort kommer jag att kontakta dig via telefon för att sätta upp en tid för eventuella inter-

vjuer då detta brev är skrivet med en förhoppning om att du vill delta i denna undersökning. 

Med vänlig hälsning 

 Gunilla Sandberg 

 

Gunilla.sandberg@mariestad.se Arbetet: 0501-75 56 70 Privat mobil: 0768-267591 

 

mailto:Gunilla.sandberg@mariestad.se
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Bilaga 3: Brev inför intervjutillfället 

 

Hej! 

Tack för att du medverkar i min undersökning. Jag uppskattar det verkligen! Nedan följer lite 

information samt vad du kan förvänta dig av mig: 

Studiens syfte är att undersöka: 

…hur specialpedagoger och rektorer ser på specialpedagogens roll i utvecklandet av skolans 

verksamhet. 

Jag utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: 

 Informationskravet; som innebär att du fått information om forskningens syfte 

 

 Samtyckeskravet; som innebär att intervjun är frivillig och att du när som helst under 

intervjuns gång kan hoppa av utan skyldigheter 

 

 Konfidentialitetskravet; detta innebär att era namn eller någon annan information som 

kan röja er identitet inte nämns i rapporten eftersom alla som deltar i undersökningen 

ska ges största möjliga konfidentialitet  

 

 Nyttjandekravet; de uppgifter som jag får in under intervjun används endast i den 

tänkta rapporten 

Intervjun kommer att vara cirka en timme. För att försäkra mig om att jag gör rättvisa av den 

informationen ni ger mig kommer du att spelas in under intervjun. 

Åter igen Tack för att Du medverkar i undersökningen. 

Med vänlig hälsning  

Gunilla Sandberg 
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Bilaga 4: Frågor till specialpedagogen 

 

1. Bakgrundsinformation: Vilken grundutbildning har du? Hur länge har du arbetat som spe-

cialpedagog? Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

2. Vad står ’special’ för för dig? 

3. Varför utbildade du dig till specialpedagog? Vilka förväntningar hade du på yrket 

före/under/efter utbildning? 

4. Vad ingår i ditt uppdrag som specialpedagog? Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i prak-

tisk handling i din praktik? Är det någon/några arbetsuppgifter som du saknar att arbeta med i 

ditt uppdrag?   

5. Hur ser du på skolutveckling/specialpedagogisk skolutveckling? 

6. Vilka förväntningar tror du rektor har på dig som specialpedagog och ditt specialpedago-

giska uppdrag?  

7. Vad är din uppfattning om rektors, lärares och andra professioner inom Elevhälsans inställ-

ning till den specialpedagogiska professionen? 

8. Hur kan du bidra med att synliggöra och tydliggöra det specialpedagogiska uppdraget? 

9. Hur ser du på skolutvecklingsbegreppet? 

10. Vilka ingår i ’ledningen’ på din skola? 

11. Hur skulle du beskriva ditt samarbete med rektor? Skulle du vilja utveckla det samarbetet? 

Om ja, i så fall hur i praktisk handling? 

12. Har skolan arbetslag/arbetslagsledare? Om arbetslagsledare – vilken funktion har arbets-

lagsledaren? Om arbetslag – ingår specialpedagogen i arbetslaget? 

13. Vilket inflytande tycker du att specialpedagog har på din förskola/skola? 

14. Hur kommer specialpedagogens roll att se ut i framtiden? 

15. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 5: Frågor till rektorn 

1. Bakgrundsfrågor: Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat som rektor? Hur 

länge har du arbetat på den här skolan? Hur många arbetar på skolan du arbetar? Hur 

många elever går på skolan? Vilket årtal är skolan byggd? (fakta till ”fallbeskrivning-

en/resp. enhet”) 

2. Hur beskriver du det specialpedagogiska uppdraget? 

3. Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogen på skolan? Finns det en arbetsbeskriv-

ning/uppdragshandling? 

4.  Vad står ’special’ för för dig? 

5. Vad är din uppfattning om rektors roll att tydliggöra och synliggöra det specialpeda-

gogiska uppdraget i skolans verksamhet? 

6. Hur skulle du beskriva samarbetet med specialpedagogen på skolan? 

7. Vad har du för förväntningar på specialpedagogen? 

8. Vad har specialpedagogen för roll i verksamheter? Vad är din uppfattning att special-

pedagogen ska göra/borde göra?  

9. Hur kan specialpedagogen arbeta som utvecklare i skolans verksamhet? Beskriv om 

och i så fall hur det utvecklingsarbetet går till i praktiken? 

10. Hur ser du på begreppen skolutveckling/specialpedagogisk skolutveckling? 

11. Om en specialpedagog skulle arbeta ’nära ledningen’, hur skulle det arbetet i så fall se 

ut i praktisk handling? 

12. Behövs specialpedagogen som yrkesgrupp i framtiden, tror du? Berätta. 

13. Har skolan arbetslag/arbetslagsledare?  Om arbetslag - ingår specialpedagogen i ar-

betslaget? 

14. Har specialpedagogerna som yrkeskår haft genomslagskraft i skolans verksamhet?  

15. Är det något du vill tillägga? 


