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Abstract 
 

Vet Jag vem Jag söker? 
 

Rektorns beskrivning av specialpedagogtjänster i annonser. 
 

Do I know who I’m looking for? 
 

The principals description of special educator 
services in advertisements. 

 
Examensarbete 15 hp på avancerad nivå, Specialpedagogiska programmet. 

Högskolan Kristianstad 

Författare: Susan Andersson och Lena Zelmerlöw 

Handledare: Linda Palla 
Examinator: Jerry Rosenqvist 

 

Vårt syfte med examensarbetet är att belysa hur specialpedagogtjänster är utformade genom att 
undersöka hur platsannonser är skrivna. Vidare vill vi beskriva hur rektorer resonerar när de 
annonserar om specialpedagogtjänster. Våra frågeställningar som vi vill ha svar på är: 

Vilka kriterier utgår rektorn ifrån då de ska rekrytera specialpedagoger? 

Vilka av dessa uppdrag finns med i annonseringen av specialpedagogtjänster? 

• Ledarskap 
• Skolutveckling 
• Handledning 
• Kartläggning 
• Undervisning 

Valet av vår teoretiska utgångspunkt vilar på systemteorin som inspirerat oss och som belyser 
förväntningar samt beskrivningar rektorerna har på specialpedagogens uppdrag då de 
annonserar om specialpedagogtjänster. Vi har även inspirerats av den fenomenografiska 
ansatsen, som beskriver variationer i rektorers uppfattningar av specialpedagogrollen. 

Intervjuer samt dokumentanalys har legat som grund för vårt arbete. Vi har använt oss av 
telefonintervjuer med fyra rektorer slumpmässigt utvalda och utspridda i Sverige, inga 
specifika områden har tagits i akt. Sammanfattningsvis visar vår undersökning på att 
rektorerna är medvetna om vad de söker då de annonserar om specialpedagoger utifrån sina 
platsannonser. Rektorerna anser att specialpedagogens uppgift är att ansvara främst för 
handledning samt kartläggning och undervisning. Därefter kommer skolutveckling. Ledarskap 
var flera av respondenterna frågande till, då ledarskap definierades som något som inte var 
inkluderat i specialpedagogens uppdrag. Dock hade rektorerna enligt annonserna hittat ett sätt 
att bestämma vem som skulle passa in i sin skola genom ordet ”personligt lämplig”. Detta fann 
vi som intressant och valde att studera detta närmare. Vi har i vårt ledarskapstempel försökt 
beskriva hur vi ser på de olika begreppen samt dess påverkan på varandra.  Arbetet ger en 
översikt på tidigare forskning kring specialpedagogrollen utifrån ett rektorsperspektiv. 

Ämnesord: handledning, kartläggning, ledarskap, skolutveckling, specialpedagogik, 
systemteorin, undervisning. 
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FÖRORD 
 

 
Vi vill visa vårt tack till alla de personer som bidragit och varit delaktiga under vår 
gångna studietid, de rektorer som ställt upp för telefonintervju och gett oss underlag till 
vår studie. 
 
De specialpedagoger vi har haft förmånen att få lära känna genom våra 
verksamhetsförlagda utbildningsplatser (vfu) under årens lopp, där vi fått många och 
lärorika möten samt vägledning inför vår kommande roll. 
 
Våra familjer som har haft ett stort tålamod under vår process, som ibland varit väldigt 
arbetsamt. 
 
Vi vill också tacka alla mentorer på Kristianstad högskola inom det specialpedagogiska 
programmet som låtit oss låna kontor och telefoner samt visat sitt otroliga engagemang 
för vårt arbete.  
 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Ann-Elise Persson som stöttat oss samt delgivit 
sin kunskap och erfarenhet kring vårt arbete, du är vår räddande ängel. 

 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Linda Palla samt Maria Melén Fäldt som väglett 
oss när det gäller statistiska metoder.   
 
 
 
 
 
 
 
Kristianstad maj 2012 
 
 
 
Susan Andersson och Lena Zelmerlöw  
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Vet Jag vem Jag söker?  

 

1. INLEDNING 

 
Vår studie är ämnad för alla som är osäkra på specialpedagogens roll.  Genom detta arbete 

hoppas vi kunna öka och sprida förståelsen och kunskapen kring specialpedagogens yrkesroll.  

Björck-Åkesson och Nilholm (2007) skriver att specialpedagogens yrkesroll behöver ses över 

som något som även Maltén (2000) och Augustinsson och Brynolf (2009) visar på. Vidare ser 

Persson (2007) att rektorns uppgift är att ge mandat till specialpedagogen för att kunna 

genomföra sitt uppdrag. Hargreaves och Fink (2008) anser att en rektor främst påverkar 

skolans riktning och mål, de sociala nätverken och organisationsklimatet. Rektorn är den som 

skapar förutsättningar till förändringar, men det är väldigt komplext menar både Maltén 

(2000) och Augustinsson och Brynolf (2009). I examensarbetet av Bosson och Gerthsson-

Nilsson (2010) menar de att specialpedagogrollen vilar på fem ben: ledarskap, skolutveckling, 

handledning, kartläggning och undervisning. Vi vill se närmare på fem begrepp samt se på 

ordens innebörd, samt hur dessa begrepp kommer att kategoriseras från rektors perspektiv. 

Hur många av begreppen finns med i platsannonserna som rektorerna har skrivit då det gäller 

specialpedagogtjänster? I vilken ordningsföljd väljer rektorerna att kategorisera dem?   

   Vi menar att de fem begreppen är i linje med vad som innefattas i specialpedagogens 

examensbeskrivning (bilaga 1). Dock vill vi göra vår egen tolkning för att se inbördes om 

något av dessa fem begrepp kommer att vara av större vikt att framhäva i 

specialpedagogrollen. Enligt högskoleförordningen för specialpedagogprogrammet (SFS, 

1993:100) skall specialpedagogen efter avslutad utbildning ha kunskap och förmåga att 

självständigt kunna arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd 

inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Specialpedagoger skall 

kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete 

samt arbeta med att undanröja hinder och svårigheter i lärandemiljön. En specialpedagog skall 

kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, 

grupp- och individnivå samt medverka i att utforma och genomföra åtgärdsprogram i 

samverkan med berörda aktörer. Specialpedagogen skall också vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare för kolleger, föräldrar och andra berörda. (SFS, 1993:100).   
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1.1 Bakgrund 
 

Syftet med studien av Lansheim (2010) är att försöka förstå vad det kan innebära att 

vidareutbilda sig till specialpedagog genom att undersöka hur specialpedagoger, dels under 

utbildningen och dels under sin första tid i arbetslivet, uppfattar och förstår det 

specialpedagogiska uppdraget. Hon har valt ut följande frågeställningar som hon anser är 

betydelsefulla: 

• Hur uppfattar blivande och nyblivna specialpedagoger förhållandet mellan innehållet i den 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen och ett kommande yrkesuppdrag, 

• Vilken inverkan har personliga och yrkesmässiga tidigare erfarenheter och upplevelser på 

förståelsen av uppdraget, 

• Vilka föreställningar och perspektiv finns inför mötet med barns tankar och elevers olikheter 

och  

• Vilka tankar om specialpedagogers uppdrag nu och i en framtid kommer till uttryck. 

(sidan 16) 

 

Resultatet blev olika livsberättelser kring varför man sökt in till specialpedagogutbildningen. 

Samtliga som deltog i studien hade tankar om vad ett kommande uppdrag skulle kunna 

innebära.  

   I delstudie två blev resultatet att ge ett mer ingående porträtt av de fem personer som 

önskade delta kring specialpedagogens uppdrag. Dessa ombads att skriva dagbok under en 

arbetsvecka som sedan analyserades och skrevs ner detaljerat i studien. Det som framkom i 

studien var att examinerade specialpedagoger önskar mer insyn i verksamheten och ett 

starkare mandat. Vidare tar hon upp specialpedagogens oklara roll, osäkerheten kring vad 

specialpedagogen ska göra och svårigheten att definiera specialpedagogik. Vårt arbete 

kommer primärt att fokusera kring rektorns beskrivning när det gäller specialpedagogen samt 

hur rektor anser att specialpedagogen arbetar i sin roll.  

   Byström och Nilsson (2003) menar i sin studie om specialpedagogers verksamhet efter 

examen att rektorn/ ledningen har stor betydelse för hur den specialpedagogiska 

verksamheten ser ut. De lyfter också den bristande tydligheten i yrkesrollen som finns i 

jämförelse med specialläraren. Syftet är att granska i vilken utsträckning specialpedagogens 

hela kompetensområde efterfrågas och nyttjas med hänsyn till grundutbildning och det 

framkom att grundutbildningen har litet inflytande på den specialpedagogiska verksamheten. 

Dock visar resultatet att grundutbildningen tycks påverka valet av arbetsplats. 
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   Malmgren Hansens (2002) studie visar att specialpedagogen framför allt arbetar med 

undervisning samt att kompetensen inte riktigt kommer till sin rätt. Vi har detta i åtanke när vi 

ser på hur de annonserade specialpedagogtjänsterna är utformade. Vidare har vi valt att endast 

definiera ordet rektor som ett samlat begrepp, både vad det gäller rektorer inom grundskolan 

som inom förskolan, där rektorer definieras som förskolechefer i och med den reviderade 

läroplanen Lpfö98/10 (Skolverket, 2010). Vi vill titta på rektorns roll som kan ha till uppgift 

att anställa specialpedagoger. Vidare vill vi se närmare på rektors kompetens kring 

specialpedagogen så vi kan tydliggöra rollen som specialpedagog. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med vår studie är att belysa hur specialpedagogtjänster är utformade genom att 

undersöka hur platsannonser är skrivna. Vidare vill vi beskriva hur rektorer resonerar samt 

vilka förväntningar som rektorerna har på specialpedagogens uppdrag då de annonserar om 

specialpedagogtjänster. Frågeställningar som vi vill ha svar på och som har väckt vårt intresse 

vad det gäller våra fortsatta studier är: 

 

1. Vilka kriterier utgår rektorn från då de ska rekrytera specialpedagoger? 

 

2. Vilka av dessa uppdrag finns med i annonseringen av specialpedagogtjänster? 

• Ledarskap 

• Skolutveckling 

• Handledning 

• Kartläggning 

• Undervisning 

 

1.3 Studiens upplägg 

 

Vi presenterar vårt syfte med våra frågeställningar i inledningen där vi också tar upp studiens 

begränsning. Vi har tagit del av forskning som är relevant för vår studie i vårt litteraturavsnitt. 

Som inspiration till vår teoretiska utgångspunkt diskuterar vi det systemteoretiska 

perspektivet. I vår metod del motiverar vi våra val och studiens genomförande samt berättar 

om vårt urval. Vidare vill vi tydliggöra arbetsuppgifterna som en specialpedagog ska ha. 
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Detta åtföljs av en analys genom resultaten från intervjuer samt dokumentanalyserna. Studien 

avslutas med en diskussion, studiens brister, tillämpning och förslag på fortsatt forskning samt 

en sammanfattning. Vår motivering att välja rektorer är att de har hand om de ekonomiska 

resurser som finns och har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet, alltså är de som har 

ansvaret för anställningen ofta i samråd med fler pedagoger.  

  

1.4 Studiens avgränsning 

 

Ejvegård (2009) beskriver att man måste diskutera begränsningen av sin studie. Vi har valt att 

begränsa oss geografiskt till Sverige som urval till våra dokumentanalyser av annonserna. 

Utifrån det valde vi telefonintervjuer som metod för att få rektorerna att beskriva sin tanke vid 

rekrytering av specialpedagoger. Dessutom gjorde vi ett urval under en månads tid och med 

rektorer som uppdragsgivare. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I studien belyses följande rubriker: specialpedagogik som kunskapsområde, definition av 

specialpedagogens yrkesroll utifrån fem uppdrag: ledarskap, skolutveckling, handledning, 

kartläggning och undervisning. Vidare definieras rektorns komplexitet och till sist tar vi upp 

kring olika styrdokument. Vi vill på detta sätt försöka förtydliga begreppen som kan 

innefattas i specialpedagogens yrkesroll.  

 

2.1 Specialpedagogik som kunskapsområde 

 

Specialpedagogik är enligt Persson (2007) en pedagogik som ska ge stöd där den vanliga 

pedagogiken inte räcker till och är ett tvärvetenskapligt område som vilar på olika teorier. 

Dagens skola skall belysa värdegrundsfrågor, se olikheter som resurs och inte som besvär. 

Rakstang och Rognhaug (1995) menar att specialpedagogik kan ses som ett livsperspektiv 

som sträcker sig från vaggan till graven. Specialpedagogik är ett kunskapsområde med 

kopplingar till flera olika områden och förenar kunskap från filosofi, sociologi, medicin med 

mera som Danielsson och Liljeroth (1987) beskriver i följande figur. 

 

 

         

 Figur 2.1  Vår tolkning av Danielsson och Liljeroth (1987), Specialpedagogiken som tvärvetenskap (sid 204) 

 

”En skola för alla” är ett begrepp som lyfts inom det specialpedagogiska området, huruvida 

skolan är till för alla elever samt hur resursfördelningen styrs. Tideman (2000), menar att de 

politiska besluten om resursfördelning, styrningsformer, organisation mm har betydelse för 

vem som får vilken utbildning och vilka konsekvenser det får. Resursminskningen inom 

skolan har skett samtidigt som kommunerna övertagit ansvaret för skolan från staten samt att 
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man övergått från en detaljstyrd verksamhet till en målstyrd. Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) visar på problematiken och svårigheter hos elever flertalet gånger 

definieras av att problemet ligger hos individen, i stället för att se ur ett samhällsperspektiv. 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården, och Jacobsson (2004) visar på att när systemet 

brister läggs skuld på den enskilde individen varav funktionsnedsättning kan uppstå. 

 

2.2 Specialpedagogens yrkesroll  

 

Flera forskare (Malmgren Hansen, 2002; von Ahlefeld Nisser, 2009; Lansheim, 2010) menar 

att det råder en osäkerhet inför specialpedagogens yrkesroll, även Maltén (2000) och 

Augustinsson och Brynolf (2009) belyser detta. Ahlberg (2001) anser att de tre viktigaste 

komponenterna i det specialpedagogiska arbetet är upprättande av åtgärdsprogram, 

handledning och reflekterande samtal samt den lokala skolans utvecklingsarbete. Rosenqvist 

(2007) använder sig av sina tre ben undervisa, utreda och utveckla. Högskoleförordningens 

intentioner (SFS 1993:100) är rådgivande, handledande och utvecklande. Ser vi på 

utbildningsplanen för specialpedagogexamen, Högskolan i Kristianstad, fastställd av nämnden 

för utbildningsvetenskap, Högskolan i Kristianstad, 2008 – 06 – 10 som vi hädanefter 

kommer att benämna examensbeskrivningen (bilaga 1) är den uppdelad i tre stora områden 

såsom kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, och värderingsförmåga och 

förhållningssätt.  

 

2.3 Ledarskap 

 

Det är ingen lätt uppgift att göra en definition kring begreppet ledarskap, något som Pay 

(2005) 1:31 (sid 32) belyser genom att hänvisa till Dubrin (2000) som påvisar ”There are 

around 35.000 definitions of leadership in academic literature”, det vill säga en generell mall 

eller definition för ledarskap existerar inte, ledarskap är något som kan se väldigt olika ut och 

influeras av ett flertal olika parametrar tex. kultur och sociala förhållanden. Maltén (2000) har 

tittat på det engelska ordet för ledare som översätts med ”leader” som innebär att leda 

människor på en resa. Davies (2009) framhåller skolans ledarskap och vad som krävs för att 

vara en bra ledare. En ledare är en människa som ”walk ahead” förklarar han. Sandahl, 

Falkenström, och von Knorring (2011) menar att teorier kring ett fördelat ledarskap eller ett 

komplext ledarskap diskuteras allt mer.  De menar att det finns lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som någon gång försökt formulera vad ledarskap är. Både 
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Augustinsson och Brynolf (2009) och Maltén (2000) ser ledarskapet som komplext och 

mångfasetterat. 

 
Figur 2.2  Vår tolkning av Maltén (2000), det pedagogiska ledarskapets dynamik (sid 188) 

 

Maltén (2000) visar på det pedagogiska ledarskapet utifrån figur 2.2, för att ett pedagogiskt 

ledarskap skall verka optimalt krävs fem olika komponenter, dessa i sin tur samverkar med 

varandra. Där skolor medvetet fördelar ledarskapet sprids både bördor och lärande enligt 

Hargreaves och Fink (2008) och Bladini (2004) menar att specialpedagogen är en 

förändringsagent som kräver sin ledare. Hon kommer också in på att för att få ett bra resultat 

måste man ha en bra relation. Man måste förstå vad som händer i samspelet med den andra 

och att ha kännedom om sig själv skriver Rökenes och Hanssen (2006). Ahrenfelt (2001) 

menar att framtidens utveckling handlar om personlig utveckling som innebär ett 

ifrågasättande av oss själv, våra känslor, vårt tänkande och agerande. Jensen (2011) menar att 

ledarskapet bygger på samarbete. 

   Skolinspektionens rapport 2010:15:3 (Skolinspektionen, 2010) som handlar om rektorns 

ledarskap visar på att rektorn har det övergripande ansvaret för att skolans verksamhet som 

helhet inriktas på att nå de nationella målen. Det står också om komplexiteten i rektors 

ledarskap och svårigheterna med att vara en pedagogisk ledare och visar på några brister som 

finns och förbättringsområden som ska genomgås. I granskningen ingår 30 grundskolor, i åtta 

kommuner och hos två huvudmän för fristående skolor över hela landet. Granskningen bygger 

på intervjuer med 55 rektorer och biträdande rektorer, samt med drygt 450 lärare. Underlag i 

granskningen är analyser av dokument från skolor och huvudmän, samt en enkät till samtliga 

lärare på de granskade skolorna. Till huvudman och rektor har ett granskningsbeslut skickats, 



 14 

med krav på åtgärder eller rekommendationer om förbättringsområden för rektors ledarskap 

varav en av punkterna löd som följer: 

Granska skolans ledningsstrukturer och dess funktionalitet, liksom arbetslagsledarnas 
roll, och därigenom stärka förutsättningarna för delaktighet och ansvarstagande. Skapa 
och stärka strukturer för kommunikation och förankring av ledningens prioriteringar.  
(sidan 4) 
 

Analysen från skolledningens rapport (Skolinspektionen, 2010) är att ett av rektorns 

förbättringsområde handlar om att granska skolans ledningsstruktur och att skapa och stärka 

strukturer av ledningens prioriteringar. Skolinspektionen (2010) visar på att många faktorer 

påverkar det pedagogiska ledarskapet, dels olika stora personalgrupper samt elevantalet och dels 

vilken ledarstrategi som används. Vidare menar skolinspektionen att det inte finns någon 

”modell” för hur en pedagogisk ledare skall styra, utan det är upp till varje rektor att skapa sitt 

ledarskap utifrån de förutsättningar och sammanhang som skolan finns i (a.a sid 3). De anser att 

ledarskapet utifrån forskning som finns är komplext och att det handlar om att nå målen och 

förbättra resultatet. Sandén (2007) förklarar pedagogiskt ledarskap med att ha inflytande över 

personalens arbete så att det leder fram till målen för skolan utveckling. Detta kräver att rektor 

använder en medveten syn på ledarskap och en genomtänkt människo- och kunskapssyn.  

   Augustinsson och Brynolf (2009) menar sammanfattningsvis att ledarskap är att rektor ska 

påverka sin personal både genom att stödja och att korrigera lärarna för att uppnå de mål och 

riktlinjer som styr skolan. Goens (2005) visar däremot på ett ledarskap som omfattar både 

huvudet, hjärtat och själen. En del av hans ledord är passion, känsla, lärdom, kreativitet. 

Hargreaves och Fink (2008) anser att en rektor främst påverkar skolans riktning och mål, de 

sociala nätverken och organisationsklimatet. Rektorn är den som skapar förutsättningar i 

förändringar. Svedberg (2007) skriver om att den personliga utvecklingen har stor betydelse 

för ledarskapet. Lambert (2009) menar att man behöver söka olika nyckeldimensioner av 

ledarskap samt att fortsätta diskussionen om ledarskap. Ledarskapet kan inte separeras från 

sin kontext menar han. Beatty (2009) beskriver ledarskap som en pågående process och en 

rektor som blev intervjuad säger så här:  

Being a principal in a school is a work in progress. The work of learning to me will 
never be completed because this is a dynamic role- a role based on human relationships. 
These relationships are constantly being created and negotiated.  
(Principal of Toledo Elementary page 128.) 

 

Rektorn menar att hon aldrig anser sig blir färdig som rektor utan det fortskrider hela livet 

samtidigt som förhållningssättet utvecklas. Förhållningssätt är något som förändras under hela 

livet, detta belyses även av Danielsson och Liljeroth (1987) på följande sätt: 
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Förhållningssättet påverkas av en individs erfarenheter, kunskaper, värderingar, 
känslor, relationer, kommunikationsförmåga och allt övrigt som finns i den enskildes 
livshistoria och som förmedlas av viktiga personer men också allmänt av samhälle och 
kultur. (Sidan 25) 
 

Davies (2009) lyfter ordet motivation genom att förstå hur man arbetar tillsammans med 

andra och menar att det handlar om människors visdom och de beskriver med följande ord: 

Participation, Creative thinking, Shared information, Motivation, Capability och 

Competencies.  
 

2.4 Skolutveckling 

 

Skolutveckling handlar enligt Ahrenfelt (2001) om att arbeta förebyggande medan 

Augustinsson och Brynolf (2009) vill visa på att vara med i en ledningsgrupp kan vara av stor 

vikt för att skolutveckling skall ske. All verksamhet inom skolan/förskolan styrs av skollagen 

SFS 2010:800. (2010), vilken föreskriver att verksamheten ska vara likvärdig oberoende av 

var den är placerad geografisk och baseras på de nationella målen. Stor vikt läggs på 

omsorgen om det enskilda barnet och dess välbefinnande, trygghet, och utveckling, samt hur 

detta ska genomsyra verksamheten i förskolan. Hänsyn ska även tas till barnens olika 

förutsättningar och behov, vilket medför att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 

överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Ett nytt kapitel som 

tillkommit i förskolans läroplan, Lpfö 98/10 (Skolverket 2010) visar på uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Tyngd läggs där vid dokumenterande, uppföljning och 

utvärdering av verksamhet inom förskolan, för att på så sätt utveckla verksamheten och 

säkerställa att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande, i 

slutändan uppnås oftast detta genom att förbättrade arbetsprocesser tas fram när behov finns. 

Skollagen Lgr 11 (SFS 2010:800) lyfter även utvärdering och uppföljning inom 

verksamheten, primärt är det dock resultat och mål inom ämnes kategorier som är av vikt. 

Scherp (2003) i Agustinsson och Brynolf (2009) visar på att läroplaner inom 

skolverksamheten inte har så stor vikt i ett förändringsarbete utan det är snarare vardagliga 

problem som uppkommer samt att finna lösningar på dessa problem, som är de 

påverkansfaktorer som speglar lärare och rektorer.  
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2.5 Handledning 

 

Genom att lyssna intar vi en utav förmågorna när det gäller att ge handledning menar både 

Killén (2008) och Berg och DeJong (2003). Vidare handlar det om att etablera en kontakt 

vilket förutsätter en välutvecklad förmåga att lyssna på ett öppet sätt utan förutfattade 

meningar eller attityder. Det handlar om att medvetandegöra och erkänna de egna attityderna 

och att ständigt reflektera över etiska dilemman. Killén (2008) menar att handledning handlar 

om att hjälpa den handledde att medvetandegöra sina egna attityder och reaktioner. För att vi 

ska kunna hjälpa människor måste vi möta dem respektfullt och leva oss in i deras upplevelse. 

Juul och Jensen (2003) visar på att historiskts sett har handledning varit något som använts för 

yrkesområden där arbetsuppgifterna har varit av mer komplex natur. Över tiden har man dock 

påvisat att behovet av handledning har växt inom skolan då utveckling har gått mot att arbeta 

mer med individen, rådgivning och utvecklingsplaner, vilket har lett till ökat behov av 

handledning inom skolans verksamheter. Berg och DeJong (2003) visar på att handledning 

handlar om att klienter bygger bättre lösningar när de upptäcker sina framgångar och styrkor 

än när de analyserar problem. De menar också att det ska hjälpa klienterna att finna nya vägar 

för att börja bygga bättre lösningar. Handledning handlar enligt examensbeskrivningen om att 

vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för kolleger, föräldrar och andra berörda. Detta 

kan göras enskilt eller i grupp men det ger alltid egen relationsutveckling. Det är en lärprocess 

som sätter igång och som stärker den professionella och personliga yrkesidentiteten menar Killén 

(2008). Vidare belyser Killén (2008) tre ledord som är helhetsperspektiv, relationskompetens 

och reflektion. Arbetar man i yrken som handlar om relationer så behövs en egen 

yrkesutveckling. Hela tiden förändras ens tankar och förhållningssätt då vi diskuterar med 

andra människor. Berg och DeJong (2003) uppmuntrar dig att tillvarata klientens egen 

kompetens, stärka klienten i uppgiften och se möjligheterna. I ett bredare perspektiv finner 

man nya möjligheter till förståelse och handling menar Gjems (1997).  

 

2.6 Kartläggning 

 

Det handlar om att genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå och att genomföra åtgärdsprogram och uppföljningar i 

samverkan med berörda aktörer som det står i examensbeskrivningen. I Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2010) står om att stödja barnen i deras utveckling och för att kunna detta måste man 

veta vad barnen har för kunskaper och då behövs en kartläggning. Sedan handlar det om att ha 
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kunskap om varje barn och inför varje IUP (individuell utvecklingsplan) göra en form av 

kartläggning kring barnets kompetens av olika slag men man använder inte ordet kartläggning. 

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns 
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika 
målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, 
erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras 
samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 
(lpfö 98/10, Skolverket, 2010 sidan 14) 

 

 
2.7 Undervisning 

 

Druid Glentow (2006) menar att de största uppgifterna specialpedagogerna har framför sig är 

att stärka självförtroendet och att hjälpa eleven i svårigheter. Att hjälpa eleven i svårigheter 

kan vara att ge pedagogiskt stöd eller undervisning enskilt eller i grupp. I Malmgren Hansens 

(2002) studie visar att specialpedagogen framför allt arbetar med undervisning. Undervisning 

från Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) skriver att förskolan ska vara ett stöd för familjerna och 

barnen ska utvecklas efter sina egna förutsättningar. Verksamheten ska anpassas efter alla 

barn i förskolan och de barn som behöver stöd ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar. En stor utmaning för oss pedagoger är dock att vi verkar inom en 

verksamhet som är under ständig förändring, där det är av största vikt att vara anpassningsbar 

och ständigt söka samt producera kunskap, något som måste göras i balans med 

organisationen, vilket även tas upp av Gjems (1997).  

 

2.8 Rektorns komplexitet 

 

Augustinsson och Brynolf (2009) menar att komplexiteten utgår från roll, relationer och 

kommunikation medan Svedberg (2007) skriver att förändring är ett helt normalt tillstånd.  

Heidegger (1962) i Augustinsson och Brynolf (2009) visar på det engelska uttrycket 

”throwness”, som innebär att vi inte kan stå utanför sammanhang som vi människor ingår i. 

Vi kastas in i känslor, sinnestämningar och de situationer där materiella och teknologiska 

faktorer spelar in. Maltén (2000) definierar dilemman som en ledare kan utsättas för.  Genom 

att som ledare försöka sträva efter att vara både den traditionella och auktoritära ledarollen 

samt med en demokratisk och mer grupporienterad, kan ett dilemma uppstå för att få tid till 

båda rollinsatserna. Vikten understryker Maltén (2000) är att det är gruppen som tillskriver 

ledaren hans/hennes legitimitet och auktoritet. Finns det ingen grupp finns det ingen att leda.  
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2.9 Styrdokument 

 

Det finns både internationella, nationella och kommunala styrdokument som skolan och 

förskolan ska följa och här nämns några av dem. Utöver det styrs skolan av vilken marknad 

det finns och föräldrarnas och samhällets krav. 

 

Internationella styrdokument:  

• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

• FN:s konvention om barnets rättigheter 

• Salamancadeklarationen 

 

I konventionen om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 1990:6) står det i olika artiklar 

om hur barn har rätt att ha det. Konventionen erkänner barnets rätt till utbildning och 

grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri för alla enligt artikel 28. Det står i artikel 29 

att konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. 

   I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) som är vägledande står 

sammanfattningsvis att alla barn har rätt till undervisning och alla barn har rätt till en 

möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. Vi ska ta tillvara varje barns 

unika egenskaper och inlärningsbehov. Alla elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång 

till ordinarie skolor som ska tillgodose dessa behov. Vi ska värna om integrerade skolor. 

 

Nationella styrdokument: 

• Skollagen 

• Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) 

• Läroplan för grundskolan (Lgr11) 

 

Den nya skollagen trädde i kraft 1 augusti 2010 (Skolverket 2010). Skollagen beskriver att 

verksamheten ska vara en helhet och utgå från omsorg, utveckling och lärande. I skollagen 

står det bland annat att vi ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få det. Barn som behöver stöd av olika 

slag ska anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov kan tillgodoses på 

annat sätt beskrivs det i Lpfö 98/10 (Skolverket 2010).  



 19 

   Förutom ovanstående dokument och lagar finns även andra nationella styrdokument såsom 

socialtjänstlagen och förordningen om kränkande särbehandling. För vår studie betyder detta 

att det ligger en tyngd i att tro på barnen i förskolan och skolan. Vi har en skylighet att hjälpa 

elever i svårigheter. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

Specialpedagogiken är ett stort och brett område som kan tolkas olika utifrån olika teoretiska 

perspektiv. Clark, Dyson och Millward (1998) belyser vikten av teorin som bygger på ett set 

av hypoteser för att förklara praktiken och vi vill lyfta meningen,  

So, many decisions we take are based on our own or others, limited or overall, 
scientific, common-sense or “non-sense” theories. 
(sid 108) 
 

Alla våra beslut är baserade på olika teorier beroende på vad vi har med oss i ryggsäcken 

sedan tidigare och vem vi möter. Alla människor finns i olika system och påverkas av 

varandra enligt Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007). Utifrån det systemteoretiska 

perspektivet är det viktigt att få en förståelse för relationer mellan människor och händelser 

för att utveckla och tillvarata kvalitet i olika yrken. Den riktar sig utåt mot de relationer man 

har till kollegor, målpersoner, metoder, miljö och material. Gjems (1997) lyfter fram såväl 

socialkonstruktivistiska som systemteoretiska perspektiv genom en teoretisk bas. Inom 

systemteorin belyses vikten av att vi är påverkade av varandra samt i vårt samspel som 

individer. I det systemteoretiska perspektivet är vi i ständig påverkan av ting och vi ingår i 

olika system, då vi vill visa på rektorers komplexitet samt påverkan av det som sker här och 

nu, därav vårt val av det systemteoretiska perspektivet. Nordahl et al. (2007) beskriver att vi 

alla är deltagare i olika sociala system och att systemet är så komplext att det sällan passar i 

en enkel orsak - verkan modell. 

Sociala system står i relation till varandra och erfarenheter och värderingar från ett 
socialt system kan påverka handlingar i ett annat system.  
(Sid 58) 

 

Öqvist (2007) visar på att systemteorin kan ge intryck av att harmoniseras samt att det då 

förbigår konflikter. Samspelet i ett system är det viktiga och därför har vi valt att ha en 

systemteoretisk utgångspunkt i vårt examensarbete. Med detta i åtanke har vi valt att i vårt 

examensarbete belysa hur rektorer resonerar samt vilka förväntningar som rektorerna har på 

specialpedagogens uppdrag då de annonserar om specialpedagogtjänster.   
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4. METOD 

 

I detta metodkapitel beskriver vi val av metod, samt hur datainsamlingen gått tillväga. Vidare 

redovisar vi vår urvalsgrupp och hur genomförandet av studien gjorts. Även tillförlitlighet 

belyses liksom våra etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Metodövervägande 

 

För att kunna undersöka vad rektorerna har för kriterier när de anställer specialpedagoger 

utifrån platsannonser de sätter in på arbetsförmedlingen, har vi övervägt olika metodval. Våra 

tankar har kretsat kring intervjuer som en mera kvalitativ undersökning eller enkäter som kan 

definieras mer som en kvantitativ undersökning. May (2001) menar att genom intervjuer får 

vi en god inblick i människors egna upplevelser, erfarenheter, känslor samt åsikter. Vi var 

medvetna om att intervjuer var mer tidskrävande. Det finns både ostrukturerade och 

strukturerade intervjuer. Fördelen med en helt ostrukturerad intervju kan vara att fånga 

respondentens tankar men svårigheten är att intervjun kan leda var som helst och man får vara 

beredd på, att frågorna och svaren gå åt olika håll. Har man däremot en strukturerad intervju 

kan man styra respondenten och man kan som intervjuare bli låst av sina frågor så man inte 

uppmärksammar vad respondenten vill ha sagt menar också May (2001). Åsberg (2001) 

visar i sin avhandling på att definitionen kvalitativ samt kvantitativ inte kan kategoriseras så 

enkelt. Han visar på fenomenet som man är intresserad av när det gäller valet av metod, och 

inte begreppen kvantitativ eller kvalitativ som data. 

Det finns inget sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod. Vad som finns är en 
ofantlig retorik om detta viktiga val och ställningstagande men ingen metod är eller kan 
vara vare sig kvalitativ eller kvantitativ. (sid 1) 

 

Trost (2010) anser också att det är svårt att dela upp begreppen kvalitativ och kvantitativ. May 

(2001) ser enkäter som ett snabbt och ganska billigt sätt att ta reda på åsikter. Han menar dock 

att en nackdel med denna metod är att den inte ger något djup i frågorna och svaren. Bell 

(2006) menar att man redan inledningsvis måste fundera över hur svaren ska analyseras.  
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4.2 Val av datainsamlingsmetod 

 

Vi vill se och försöka förstå människans sätt att resonera genom att se på annonserna och vad 

som för oss kan vara bakomliggande idéer i denna studie. Med detta i åtanke beslöt vi oss för 

intervju samt dokumentanalys som metod. Vår egen förförståelse av det studerade området har 

självklart kommit att påverka urvalet av litteraturen. I vår metod inspireras vi av en 

fenomenografisk ansats, som Uljens (1989) beskriver som variationer i människors 

uppfattningar. May (2001) visar på att dokumentanalys många gånger innehåller både 

kvalitativa och kvantitativa analyser. Genom att använda oss av telefonintervjuer samt 

dokumentanalys, får vi här igenom en bred och djup studie. Stukát (2005) visar på att är det 

forskningsproblemet som skall styra valet av metod. 

   Syftet med vår studie är som nämnts under 1:2 utgick vi från när vi ställde våra frågor. Vi 

inledde med en bakgrundsfråga och avslutade med en fråga om rektorerna ville tillägga något 

i intervjun som de ansåg var av vikt. Sammanlagt hade vi fem frågor till våra respondenter.  

   Både Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2009) visar på vikten att använda sig av 

följdfrågor som vi också använde oss av. Vi har gett rektorerna kodnamn i form av bokstäver 

för att kunna urskilja skillnaderna mellan dem. Vi vill också garantera deras anonymitet och 

går inte in på var rektorerna arbetar i Sverige och ibland skriver vi ”en rektor” när det inte har 

betydelse för studien vem som säger vad. 

   Vi använde oss av öppna frågor som Berg och DeJong (2003) skriver om. Vi ville veta mer 

om vad rektorerna la in i ordet ledarskap. Vi hade fått andra svar om vi gjort strukturerade 

intervjufrågor eller helt ostrukturerade. Vidare använde vi oss av dokumentanalys genom att 

analysera hur rektorer utformat platsannonser då de sökte specialpedagoger. May (2001) 

menar på att det är inte enbart individen som studeras, det är helheten som är av störst 

intresse. 

 

4.3 Urvalsgrupp 

 

Vår studie består av två delstudier. I första delstudien sökte vi på nätet via 

arbetsförmedlingens hemsida och landade på 180 utannonserade specialpedagogtjänster i 

Sverige under en månads tid. Vi gjorde en detaljerad sökning med yrkesgrupp ”speciallärare 

med flera” och valde yrke ”specialpedagog”. Då var vårt urval nere i 90 annonser. Här 

markerade vi ordet ”specialpedagog” igen och la dessa annonser i en egen mapp på datorn. Vi 

tog bort ord som speciallärare, resurs, lärare, barn och ungdomshabilitering och kom ner på 
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42 annonser. När vi gick in och tittade i detalj tog vi bort ytterligare 12 stycken annonser. Här 

var det anställning hos bland annat elevhälsan, habiliteringen, utvecklingsenheten, lärcentrum 

även om det var specialpedagoger de sökte. Vi beslöt också att rektor skulle vara en av de 

ansvariga för anställningen av specialpedagoger som vi intervjuade. Kvar blev 30 annonser 

för oss att studera. Detta gav oss en bild av hur rektorn såg på kriterierna för att anställa 

specialpedagoger.  

   I studiens andra del valde vi intervjuer med fyra rektorer per telefon. Våra intervjufrågor 

och följebrev ligger som bilaga II. Anledningen till att vi valde telefonintervjuer var att vårt 

urval av annonser fanns utspritt i hela Sverige och antalet handlade om tidsmässiga skäl. 

Stukat (2005) skriver att telefonintervjuer kan vara ett alternativ och sparar en del tid om har 

man hela Sverige som urvalsområde. I vårt urval av respondenter, valde vi att intervjua fyra 

rektorer som annonserat om specialpedagogtjänster på arbetsförmedlingen, oberoende av om 

rektorns arbetsplats var inom förskola eller skola. Det kan påpekas att vi nämner rektorn med 

han eller hon. Urvalet gjordes slumpmässigt, dock styrdes vi av att vi inte kunde nå alla via 

mejl och vi ville skicka ut följebrevet och intervjufrågorna innan vi gjorde intervjuerna. 

Intervjufrågorna skickades ut i förväg, vilket innebar ett aktivt val från respondenterna som 

kunde påverka om de ville vara med eller inte och därmed vår analys. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att intervjupersonerna kan vara välmotiverade och samarbetsvilliga och det 

kan vara så eftersom de gjort ett eget aktivt val att vara med i intervjun.  

   Vi hade inget bortfall av intervjuerna, dock var det inte de fyra första respondenterna vi 

kontaktade som blev till intervjuer. Stukat (2005) beskriver att man tydligt måste redogöra för 

bortfallet i studien. Vi skickade ut följebrev och intervjufrågor till dem som svarade och ville 

ställa upp på en intervju så alla var förberedda på vad som skulle komma. Vid en avtalad 

intervju ringde vi upp och rektorn hade fått ett akutfall och kunde inte ha intervjun. Vi frågade 

om vi kunde återkomma under morgondagen och det gick bra. Under våra två intervjudagar 

hade vi våra fyra intervjuer som tänkt. Vi lever i en process där nya saker händer varje dag 

och vi påverkas av detta såsom det systemteoretiska perspektivet. Systemteorin visar på här 

och nu samt är i ett levande system som är i förändring samt förnyas och som samspelar med 

sin omgivning som Öqvist (2007) beskriver.  Det kan vara så att rektorn hade med sitt 

”akutfall” dagen efter då vår avtalade tid för intervjun genomfördes och att det påverkade 

intervjun.  
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4.4 Genomförande 

 

Vi genomförde telefonintervjuerna på högskolan Kristianstad, båda var närvarande under alla 

intervjuerna. Vi satt ostörda i ett eget rum vilket var en fördel då vi ville inge trygghet till 

respondenterna vi ringde upp. Stukat (2005) tar upp vikten av miljön runt om ska vara trygg 

och ostörd. Vidare turades vi om att leda intervjuerna samt föra anteckningar, intervjuerna 

spelades in via dator. Detta gjorde vi för att lära oss båda två att leda en intervju och att skriva 

anteckningar. May (2001) menar att vid ostrukturerade intervjuundersökningar är det av vikt 

att använda sig av rätt teknik och att därigenom göra en analytisk innebörd av råmaterialet.  

Vi framförde frågan i vårt följebrev att vi önskade ljudupptagning som gjorde det lättare för 

oss att efter intervjun skriva ner vad som sagts. En nackdel med ljudinspelning är att det tar 

tid att lyssna och skriva av det som sagts och att man missar mimik och gester vilket vi 

missade på telefonintervjuerna. Enligt Stukat (2005) bör man provinspela ljudinspelningen så 

man vet att det fungerar och det gjorde vi. Vi använde oss av högtalartelefonen och fick efter 

justering högre och bättre ljud. Under intervjuerna använde vi oss av tolkande frågor enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) som t.ex ”Du menar alltså…” och fick ett klargörande på att vi 

uppfattat saken rätt. De skriver också om att ställa andrafrågor som ett ”hmm” eller att 

använda tystnad som ett redskap att komma vidare i intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att intervjun är levande för dem som är delaktiga men att skillnaden är stor på att vara 

med på intervjun eller att läsa utskriften. 

En intervju är en levande, social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och 
kroppsuttrycken är omedelbart tillgängliga för dem som deltar i intervjun men inte för 
dem som läser utskriften.(Aa, 194) 
 
 

4.5 Bearbetning 

 

Vi arbetade som nämnts utifrån två delstudier. Första delstudien innefattade 30 platsannonser 

vi skrev ut för analysera. Vi skrev upp ord som kunde härleddas till de specialpedagogisk 

ämnesområdet.  Vårt resultat av dokumentanalysen utifrån orden vi sökte i platsannonserna 

kategoriserade och sammanställde vi samt analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. Orden kodades och matades in i programmet. Denna avancerade metod beskriver 

Stukat (2005) som ett användbart program för databearbetning. Med hjälp av SPSS har vi valt 

ut diagram som visar tydlighet och som visar det bästa av det bästa enligt Stukat (2005).  

   Vår andra delstudie visar på fyra intervjuer med rektorer. Det är en tolkande process där det 

uppkommer många frågor som vi också blev varse om. Efter intervjuerna lyssnade vi igenom 
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inspelningarna tillsammans och skrev till det vi ansåg oss missat under intervjun. Vi försökte 

hitta likheter och skillnader och diskuterade det som kändes viktigast för respondenten i 

intervjun. Tidsförlopp, tonfall och tystnad nyttjade vi under våra intervjuer dock var 

kroppsspråket något vi inte kunde lägga vikt vid. Inledningsvis belystes frågor kring hur 

rektorn valde att formulera platsannonsen utifrån de fem benen, ledarskap, skolutveckling, 

handledning, kartläggning samt undervisning. Vi förberedde respondenterna genom att 

skickade ut följebrev samt intervjufrågorna (bilaga II) där vi också presenterade syftet med 

vår studie. Tiden för samtalet beräknade vi till 15 minuter, detta för att respondenterna skulle 

få en tidsmässig uppfattning. Trost (2010) menar på vikten att ge en uppskattning av hur lång 

tid intervjun beräknas att ta. Gillham (2008) belyser vikten av att de som blir intervjuade per 

telefon är förberedda samt att de samtycker och förstår vad som förväntas av dem, de måste få 

tydlig information om hur lång tid intervjun avser att vara, samt att man som intervjuare håller 

sig till den angivna tiden man bestämt. Ejvegård (2009) påvisar vikten av det material som 

ligger till grund för uppsatsen och diskussionen kring hur omfattande det är och hur 

tillförlitligt det är och vilka brister det finns. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att lyssna 

noggrant på det som sägs under intervjun, hur det sägs och även uppmärksamma pauser, 

tonfall och suckar. Stukat (2005) menar på att lyssna och analysera efter intervjuerna för att 

finna intressanta drag och kategoriseringar.  Nordahl et al. (2007) beskriver att alla är aktörer i 

olika system där varje individ påverkar helheten och vice versa, alltså själv påverkas av denna 

helhet.  

   Vi valde att sammanställa varje intervju var för sig innan vi gjorde en gemensam 

sammanställning av de fyra intervjuerna detta för att hitta likheter och skillnader på ett 

överskådligt sätt. Analysen gjordes med fokus på meningskoncentrering enligt Kvale och 

Brinkmann (2009). Det innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar. Första steget var att läsa igenom hela intervjun för att få en känsla av helhet. 

Sedan såg vi på de naturliga meningsenheterna i texten och kategoriserade de olika uttrycken i 

olika tema.  

   Vi hade hela tiden vårt syfte till studien i åtanke när vi letade skillnader och likheter och 

sista steget var att knyta samman intervjuernas tema. Vi gjorde ett medvetet val att båda två 

skulle vara närvarande under telefonintervjuerna, en höll i intervjun medan den andra skrev. 

Efter intervjun skrev vi ner det som är viktigt till studiens syfte som Trost (2010) lyfter . Han 

menar att fördelen är att inte ta med ointressant material och nackdelen är att man går miste 

om material som kan ha betydelse.  
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4.6 Tillförlitlighet  

 

Det är viktigt att diskutera kvaliteten på undersökningen och det kan göras med validitet och 

reliabilitet anser Stukat (2005). Vi har ett ansvar genom att försäkra oss om validiteten. Kvale 

(1997) menar att man måste vara uppmärksam på hur man samlat in, analyserat och tolkat 

informationen som används i studien. Vi anser att det handlar om att ifrågasätta och 

kontrollera vår studie och det gör vi genom att försöka klarlägga om resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi varit på plats under intervjutillfällena. Stukat (2005) förklarar reliabilitet 

som kvaliteten på själva mätinstrumentet, alltså noggrannheten eller tillförlitligheten. På 

grund av påverkan av andra kan reliabiliteten ifrågasättas då vi gjort annorlunda om vi gjort 

om intervjuerna igen samt att vi kan ha lagt in våra egna tolkningar i svaren. Ett sätt att öka 

reliabiliteten är att genom att mäta dem på flera sätt, vilket vi gjorde genom att både göra 

dokumentanalys och intervjuer. 

   Validitet brukar anges som hur bra ett mätinstrument mäter det som avses att mäta. En 

annan viktig fråga är om undersökningen kan generaliseras eller bara gäller för den 

undersökta gruppen som Stukat (2005) skriver om. Generaliserbarhet: Har vi ett litet urval, är 

det ett stort bortfall som kan misstänkas vara snedvridet eller är populationen inte tydligt 

definierad. Trost (2010) menar att idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från 

kvantitativ metodologi och kan vara malplacerade när det gäller kvalitativa studier. 

Människan är hela tiden en deltagare och aktör i en process som utvecklas hela tiden. Samma 

frågor ger då inte nödvändigtvis samma svar varje gång den givna frågan ställs enligt Trost 

(2010). Vi menar att vi fått svar på våra frågeställningar som utgick från vårt syfte, därför kan 

det vara en hög validitet. 

   Vår föreställningsvärld ändras hela tiden och därmed även svaren på frågorna som ställs. 

Vidare skriver Trost (2010) om standardisering och strukturering. Vi har lämnat ut frågorna 

och avser läsa de i den följden de kommer (standard) men menar att vi anpassar oss till vad 

respondenten säger och ställer eventuella följdfrågor där vi anser det behövs (låg grad av 

standard). Dessutom gjorde vi intervjuerna under olika tider och olika dagar där vi säkert 

känner oss olika varje gång vi gör en intervju. Hade vi gjort om intervjufrågorna hade vi 

kunnat testa frågorna i en pilotstudie först då det uppkom några frågor som gjorde oss 

medvetna om att frågorna kunde göras på ett tydligare sätt. Resultaten visar vad vi fick ut av 

intervjufrågorna och dokumentanalysen i nutid och är påverkbara då vi utvecklas och 

förändras som människor kontinuerligt.  
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4.7 Etiska överväganden 

 

Under hela studien har vi ställts inför etiska överväganden. Vi har tagit i akt vikten av att 

uppfylla de forskningsetiska krav som finns (Vetenskapsrådet 2002). Kraven handlar om 

information, samtycke, anonymitet och nyttjande. Vi har i följebrevet till telefonintervjun 

beskrivit vårt syfte med vår undersökning samt att respondenterna medverkat frivilligt och att 

de under intervjun när som helst kan avbryta sin medverkan (Kvale 1997). Syftet med 

intervjuerna är inte att framställa individerna enskilt utan att se de olika kriterierna som 

rektorn grundar sitt beslut på när han anställer specialpedagoger. Vi skrev också att materialet 

skulle raderas efter användning till vår studie. 
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5. RESULTAT MED ANALYS  

   

En saklig och koncentrerad beskrivning av utfallet ska resultatet innehålla enligt Stukat 

(2005) samtidigt som man ska kommentera och levandegöra resultatet. Vi har delat upp 

resultatet med analys i två delar där första delen handlar om en dokumentanalys och andra 

delen är intervjuresultaten. Intervjuresultaten valde vi att kategorisera i de olika uppdragen 

genom ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning.  

 

5.1 Resultat av dokumentanalysen 

 

Orden i platsannonserna sammanställdes och analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). I denna del av rapporten presenterar vi 

vårt resultat av dokumentanalysen som bestod av 30 platsannonser i hela Sverige, med rektor 

som uppdragsgivare. Vi vill visa på ordens förekomst i platsannonserna med diagram 5.1. 

som valdes utifrån begrepp som vi anser vara viktiga för studien. 

Diagram 5.1  Resultat av ordens förekomst i platsannonserna, där rektorn var uppdragsgivare. 

 

*Nr 7 från vänster är fördjupad kunskap om utvecklingsstörning.  
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När vi såg på annonserna kunde vi urskilja en mängd ord med liknande innebörd, dock kan 

dessa tolkas olika utifrån vem som har utformat annonsen. Vi ser det som att den enskilda 

individen definierar orden olika utifrån förutsättningar och bakgrund. Ordens förekomst 

skiljer sig från att ensamt belysas till att förekomma i tjugo av trettio annonser. 

   Utifrån examensbeskrivningen valde vi ut dessa ord eller begrepp att ha med i diagrammet 

5.2. Orden eller begreppen som har med specialpedagogens yrkesuppgifter att göra kommer 

vi att benämna som uppdrag, då vi anser att det är dessa uppdrag vi som specialpedagog utgår 

från. När vi hänvisar till figurerna eller diagrammen talar vi om ord eller begrepp. 

 Diagram 5.2  Resultat av de fem uppdragens förekomst i platsannonserna 

 

 

Hur kommer det sig att inte alla fem uppdragen ligger högt? Ser vi närmare på ordet 

undervisning  kan vi utläsa olika begrepp så som att ge pedagogiskt stöd, samt arbeta enskilt 

med barn. Ordet ledarskap finns endast med i två annonser och då kan man fråga sig vad det 

leder till? Vill rektorer inte ha en specialpedagog med ledarskapsegenskaper? Kan människor 

tolka ledarskap på olika sätt? 

Augustinsson och Brynolf (2009) menar på att passion och engagemang ökar ens möjligheter 

för ett framgångsrikt ledarskap. Maltén (2000) menar att det centrala för ledarskapet är 

samspelet med andra människor. Angående engagemang så menar Maltén (2000) att det 

ställer både krav och förväntningar på den pedagogiska ledarstilen. Han menar också att man 
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behöver många sorters egenskaper som ledare och många av dem är relationsinriktade såsom 

att kunna lyssna och att ha samarbetsförmåga. Sandahl et al. (2011) anser att mycket av 

ledarskapet handlar om känslor och relationer. Ordet personlig lämplighet har en subjektiv 

betydelse, intressant är att detta ord förekommer i nio annonser, hur kan vi tolka detta? 

Personlig lämplighet är något som varje enskild individ har en egen uppfattning om.  Kan 

detta vara ett ord som möjliggör för rektorerna att välja rätt person? 

Diagram  5.3 Resultat av orden, engagemang, flexibilitet, personlig lämplighet och samarbete. 

 

  

Att samarbete kan innefatta många uttryck förstod vi utifrån annonserna. Här finns uttryck 

som att ha en god social förmåga, bra på att samarbeta, arbetar med andra människor. Många 

annonser är uppbyggda där det först står lite om området man ska arbeta i, sedan vilka 

kvalifikationer man behöver ha och sist ett stycke om olika ledarskapsegenskaper. Här 

kommer ett exempel på sista stycket i en av annonserna: 

Vi vill att du som person, ser utvecklingsarbete som något positivt. Att du har en 
välutvecklad kommunikativ och pedagogisk förmåga, och du ser vikten av samarbete 
då en stor del av arbetet innebär att arbeta med olika yrkesgrupper och team. Vi 
erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar och samarbete med 
kompetenta kollegor. Du deltar i nätverk tillsammans med kommunens övriga 
specialpedagoger. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  
(annons ID: 5530777, publicerad 2011-12-07) 
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I annonsen tas det upp samarbete på olika sätt och stor vikt läggs även vid personlig 

lämplighet som står i nio av annonserna.  

 

5.2 Resultat av intervjuerna med fyra rektorer 

 

Vi ställde fem frågor till rektorerna och beräknade intervjutiden på ca 15 minuter. Vi inledde 

intervjun med en bakgrundsfråga om hur länge de varit verksamma som rektorer. Spridningen 

mellan de fyra rektorerna var stor, vad det gäller erfarenhet av rollen som rektor, två av 

rektorerna har arbetat mindre än ett år, och de andra två har mer än 15 års erfarenhet.  

   Vi ställde en fråga om vilka kriterier som är viktiga för rektorn när de ska rekrytera 

specialpedagoger. De olika rektorerna var överens om att man skulle ha en adekvat 

utbildning. Rektor D menade följande: 

Det är självklart med specialpedagogisk utbildning, det är A och O, det är grunden.  
(rektor D) 
 

Vidare lyssnade vi på vad som var viktigt efter en specialpedagogutbildning. Det viktiga för 

rektor A var att specialpedagogen hade en lärarbakgrund för att få mandat till övriga lärare. 

Hon påpekade detta flertalet tillfälle under vår intervju. Dessutom tittade hon på vem man var 

som person för en tjänst. Rektor B menade att det handlade om att ha kunskap om pedagogisk 

handledning och social kompetens. Rektor C ansåg också att den sociala kompetensen var av 

vikt och uttrycker sig följande: 

Att ha utbildning och att man har en social kompetens, kommunikativ kompetens, att 
kunna prata med både personal och elever, och en positiv människosyn. (rektor C) 

 
Rektor D säger det är den personliga lämpligheten som är avgörande.  

Och sedan går vi på personligt lämplig. Är det här en person som kan nå de elever som 
de är riktad mot… nä… nä, men då vill vi inte ha den personen. Man kan ha hur mycket 
utbildning som helst men sen är man totalt personligt olämplig, då är det ju inget att ha. 

 (rektor D) 
 
Alla fyra rektorerna ville ha adekvat utbildning och någon form av social kompetens eller 

personlig lämplighet. Alla har olika sätt att se på sig själv och andra men att kunna sig själv 

och förstå andra är viktiga delar i den personliga lämpligheten.  

   Utifrån examensbeskrivningen (nämnden för utbildningsvetenskap 2008, bilaga 1) anser vi 

oss se under kunskap och förståelse och värderingsförmåga och förhållningssätt handlar det 

om att ha djupare kunskap om specialpedagogik och att föra ett utvecklingsarbete framåt. Det 

visar på ett bra förhållningssätt och att kunna värdera och ha förmåga att göra rätt val samt att 

utveckla skolan framåt. Genom att ha ett bra förhållningssätt samt värdera sin förmåga kan 
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detta visa på självkännedom och empatisk förmåga, visa insikt om betydelsen av lagarbete 

anser vi.  

   Angående färdighet och förmåga handlar det om att kritiskt och självständigt kunna arbeta 

förebyggande och genomföra utredningar på organisations, grupp och individnivå. Man ska 

ha förmågan att utforma åtgärdsprogram och kunna stödja barn och elever. Vidare har vi 

förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner när det gäller handledning.   

 

5.2.1 Ledarskap 

 

Rektor A belyste vikten av hur specialpedagogens arbetsuppgifter kring ledarskap skulle vara 

utformat. Hon sitter med i rektorns ledningsgrupp, håller i elevvårdsteamet och leder 

pedagogerna i specialpedagogiska frågor. Hon såg det som självklart att: 

När jag är borta så går hon in som rektor. (rektor A.) 
 
Rektor B samtalade kring specialpedagogens ledarskap, tystnad uppstod och hon hade svårt 

att relatera till specialpedagogens ledarskap något hon själv belyste. Rektor C framhåller 

ledarskap genom skolutveckling, eventuellt ansåg hon sig kunna se specialpedagogen sitta 

med i ledningsgruppen. Rektor D ansåg inte att specialpedagogen arbetade med ledarskap. 

Han säger så här: 

Ja, jag vet inte om jag kan tänka mig att de jobbar så mycket med ledarskap. 
(rektor D) 

 
Han betonar dock att specialpedagogen skall vara inkluderad i arbetslaget men menar att det 

har med skolutveckling att göra. 

 

5.2.2 Skolutveckling 

 

Rektorerna belyste skolutveckling genom att lägga mycket tid på detta begrepp. Rektor A 

berättade att det handlade om att följa med i forskning och ta del av nya rön. I arbetslagen 

ansåg rektor A att diskussion skulle ske hur åtgärdsprogram skulle utformas samt lära ut hur 

pedagogerna ska skriva dessa. Hon framhöll att det var av vikt att man hade lärarbakgrund, 

genom detta ansåg hon att specialpedagogen fick mandat ute i verksamheten. Hon uttalade sig 

så här om skolutveckling:  

Det är jättemycket egentligen. (rektor A)  
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Rektor B betonade det systematiska kvalitetsarbete som hela kommunen arbetade med. 

Rektor C menade att specialpedagogen skulle arbeta med elevärenden såsom gången i 

åtgärdsprogrammen för att höja kvaliteten som åtgärdsprogram så höjde man kvaliteten som 

leder till bättre skolutveckling. Rektor D berättade att specialpedagogen arbetar 

skolövergripande och sitter med i ledningsgruppen. Specialpedagogen ska finna en balans i 

arbetslagen och har en annan syn på eleven än skolledaren. Under intervjuerna samtalade 

rektor D om allt vad specialpedagogen gjorde och sammanfattade det följande: 

Den arbetar ju mer skolövergripande, specialpedagogen. (rektor D) 
 

5.2.3 Handledning 

 

Ordet ”handledning” var rektorerna överens om. Detta belystes genom att antingen handleda 

pedagoger eller att hjälpa elever nå målen. En rektor betonade praktisk handledning, så som 

observationer samt att ge tips och förslag hur och vad man kan förändra i verksamheten. 

Pedagogisk handledning ansåg flera av rektorerna var av vikt då detta för dem innebar att 

handleda personalgruppen genom att komma vidare i sina frågor. En svårighet som rektor B 

tog upp var vilket specialpedagogen arbetade mest med. 

Kartläggning och handledning, dom väger högst upp där och jag säger handledning 
först och sedan kartläggning… eller tvärtom, det är väldigt likt, det är jätteviktigt. 

 (rektor B) 

 

5.2.4 Kartläggning 

 

Rektor A förklarar att kartläggning är en undersökning att hitta elevens styrkor och svagheter 

för att kunna ge rätt åtgärd. Rektor B menade att pedagogisk kartläggning sker i miljön där 

man tittar på oss själv vad vi kan förändra. Rektor C lyfte screeningtest som ett verktyg i 

klasserna. Rektor D betonar att kartläggning behövs för att utveckla undervisningen för 

eleverna. 

 

5.2.5 Undervisning. 

 

Rektorerna hade olika uppfattningar på synen om undervisning, dock var alla överens att 

undervisning antingen skulle ske enskilt eller i grupp. Rektor A visade att observationer var 

en del av undervisningen. Rektor B ansåg att specialpedagogen genom undervisning kunde 
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informera om olika diagnoser eller handikapp. Rektor C uttryckte sig så här angående 

undervisning:  

… möjligen tillfälligt  kan arbeta med undervisning och då tillsammans med en 
kurslärare, men inte att specialpedagogen själv ska ansvara för en undervisningsgrupp. 
(rektor C) 

Rektor D menade på att undervisningen är en del av kartläggningen om hur specialpedagogen 

ska undervisa. Man gör ju enskild undervisning när man gör en kartläggning och detta är ju 

grunden för arbetet som specialpedagog. Specialpedagogen ska arbeta övergripande. 

 

5.3 Sammanfattande analys 

 

När vi analyserade intervjuerna upptäckte vi att de fem ordens innebörd var svåra att skilja åt. 

Flera av rektorerna framhöll att de vill sammanföra vissa ord samt att de hade liknande 

betydelse. Som intervjuare skulle vi tydliggjort ordens innebörd. Den första rektorn hade två 

specialpedagogtjänster med olika funktioner på sitt område. Ena tjänsten innefattade 

undervisning i en särskild undervisningsgrupp samt arbete med handledning, kartläggning och 

utredning. I den andra specialpedagogtjänsten vägde ledarskapet tyngst, vidare kom utredning 

kartläggning, handledning och klassobservationer. Viktigast för en rektor var kartläggning 

och handledning, därefter belyste hon ledarskap.  Det blev tyst en stund och sedan uttryckte 

hon sig följande: 

Det går nästan inte att välja, alla är viktiga.  Vad ska vi ha sist då?  Vi kan inte ha 
någonting sist.  Allt är viktigt.” (rektor A) 

 

Flera gånger under intervjuerna upplevde vi att rektorerna ansåg sig ha svårt att välja. Detta 

visar på komplexiteten av de olika uppdragen som specialpedagog. Kartläggning och 

handledning väger tyngst i diagrammet 5.2. Det var svårt för rektorerna att ange en 

procentsats under denna fråga.  För att göra det överskådligt beskriver vi hur de fyra 

rektorerna valt att utforma sina specialpedagogtjänster och hur arbetsuppgifterna är 

rangordnade? Rektor A hade två specialpedagogtjänster, de var olika till sina uppdrag, vi 

valde att redovisa båda, därav fem tjänster på fyra rektorer. Specialpedagogens 

arbetsuppgifter rangordnades utefter med vad de arbetar med främst. Detta kommer överst i 

figur 5.4. 
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Rektor A Rektor A Rektor B Rektor C Rektor D 

Undervisning  Ledarskap  Kartläggning 
Handledning  

Handledning 
 

Handledning 
Kartläggning  

Handledning  Kartläggning/utr  Kartläggning   
 

Kartläggning  Handledning  Ledarskap  Skolutveckling  Skolutveckling 
 

   Undervisning 
(speciallärare) 

Undervisning  

     Ledarskap 
 

Figur 5.4  Rektorers rangordning av de olika uppdragen. 

 

Två av rektorerna har handledning och kartläggning överst. Alla rektorerna har satt 

handledning och kartläggning bland de tre översta platserna. Rektor D namngav de fem 

uppdragen, dock valde han att inte sätta ett av dessa uppdragen, handledning eller 

kartläggning främst. En rektor var tydlig med att specialpedagogens yrke var viktigt och 

menade följande i jämförelse med speciallärarens yrke: 

Ska detta bli bra så måste vi ha specialpedagogkompetens och nån som jobbar 
övergripande. (rektor A) 
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6. DISKUSSION 

 

Här har vi diskuterat om rektorn vet vem han söker innan vi går närmare in på de fem 

begreppen ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning. Vidare 

behandlar vi personlig lämplighet för att sedan påvisa hur vi anser att specialpedagogen 

kommer till sin rätt. Till sist tar vi upp om studiens brister och tillämpning och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Vet jag vem jag söker? 

 

Vår titelfråga angående om rektorn vet vem de söker visar både dokumentanalysen och 

intervjusvaren det.  De tre högsta staplarna i diagrammet 5:1 visar på handledning, 

kartläggning och undervisning av de fem uppdragen. Rektorerna under intervjuerna önskar 

kartläggning och handledning av de fem uppdragen i tjänsten som specialpedagog. Öqvist 

(2007) framhåller, att tillägna oss det systemteoretiska perspektivet krävs att som intervjuare 

kan se de bakomliggande avsikterna hos respondenterna, detta görs genom att gå från en 

reduktionistisk till holistiskt sätt att se på intervjun.  

   Rektorerna och dokumentanalysen kunde svara på vad specialpedagogen arbetade med mest 

men sedan blev det svårare. En rektor svarade skolutveckling och blandade in andra ord och 

uttryck i det. Dokumentanalysen visade att handledning var överst och sedan kom 

kartläggning och undervisning på samma antal annonser. I examensbeskrivningen (nämnden 

för utbildningsvetenskap 2008, bilaga 1) nämns inget om undervisning, däremot står det att 

specialpedagogen ska ge eleven pedagogiskt stöd, kan det innefatta samma sak? En rektor 

förklarade att kartläggning som leder till åtgärdsprogram är skolutveckling eftersom det ger 

bättre kvalitet på åtgärdsprogrammen och därmed en utveckling framåt. En rektor menade att 

observationer var en del av undervisningen då hon fick en bättre undervisning då hon 

observerat vad som behövde förändras. Människor definierar uppdragen olika och detta kan 

leda till svårigheter i att veta hur specialpedagogen ska utforma sina arbetsuppgifter. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att genom ett kritiskt förhållningssätt att 

en etablerad sanning i dag, är föränderlig och kan vara inaktuell i morgon. Författarna belyser 

även det relationella perspektivet som de jämför med det kategoriska perspektivet. Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) visar på att när systemet brister 

läggs skuld på den enskilde individen varav handikapp kan uppstå. Ett av våra uppdrag som 
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specialpedagog ser vi som att gå från det kategoriska perspektivet till det relationella genom 

att belysa att problematiken inte är definierat hos individen. 

 

6.2 Ledarskap och skolutveckling 

 

Under litteraturdelen framkom ett utdrag ur skolledningens rapport (skolinspektionen, 2010) 

om förbättringsområde. Frågan är om det handlar om att stärka förutsättningarna för 

delaktighet och ansvarstagande. Om man är delaktig och tar ansvar – handlar det om ett aktivt 

ledarskap då? Eller är det endast rektorer som är ledare och specialpedagogens roll är att ta 

sitt ansvar och vara delaktig. Vi menar att vi måste ta ett aktivt ansvar men även leda eleverna 

på rätt väg samt att vara bra förebilder. Man kan överföra den pedagogiska ledningen till 

specialpedagogen och frigöra ett område från rektorns ansvar. Att skapa och stärka ledningens 

prioriteringar kan vara att ha med specialpedagogen i ledningsgruppen och se saker från andra 

perspektiv än vad rektorn har kunskap om. Jensen (2011) och Löw (2011) menar att 

ledarskapet har med det relationella perspektivet att göra då det inte är meningsfullt att vara 

en ledare om det inte finns någon att leda. Davies (2009) skriver om motivationen om att 

förstå hur man arbetar tillsammans med andra och menar att det handlar om människors 

visdom. Här kommer vissa uttryck som finns med i annonserna som vi menar handlar om 

ledarskap men som inte uttrycks så. Motivation, engagemang och kreativt tänkande, 

kompetens och skicklighet är ord som berör den personliga utvecklingen. Personlig 

utveckling har enligt Svedberg (2007) stor betydelse för ledarskapet. Här skulle vi vilja lägga 

in den personliga utvecklingen som en ledarskapsegenskap.  Vi ställer oss frågan om 

ledarskap är något negativt? Hur tänker vi kring detta och varför är det bara två annonser som 

tar med uppdraget ledarskap i specialpedagogens yrkesroll? Vi menar att ledarskap är 

inkluderat i samtliga ord som belysts och vi anser att det är av vikt att inte vara främmande för 

att definiera ordet ledarskap som en kompetens för en specialpedagog. Dock kan ordet 

”ledarskap” förvirra, det kan diskuteras vad som kan användas istället. Är ansvar, ett medvetet 

ansvar, eller ledarskapsegenskaper ett begrepp som kan användas?  Goens (2005) jämför en 

bra ledare med en jazzmusiker. Det finns ett ramverk som är noter men ändå en kreativ frihet 

att samma stycke musik och uppträdande kan låta olika varje gång.  

   Ser man de fem uppdragen ur en annan synvinkel kan det vara så att allt handlar om 

skolutveckling som en rektor var inne på. Att handleda görs för att någon ska bli bättre 

medveten om att göra något på ett bättre sätt. Att kartlägga och utreda görs för att underlätta 

för eleverna och göra en bättre undervisning som i slutändan blir skolutveckling.   
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Vi ställer oss frågan om de går att dela upp utvecklingen med en inre och en yttre utveckling 

där den yttre utvecklingen belyser skolutveckling genom att utveckla skolan framåt. Däremot 

den inre utvecklingen belyser individen i sin egna personliga utveckling, genom att hitta ett 

bra förhållningssätt och värderingsförmåga i sig själv. Vi har eget ansvar för att komma 

vidare i tankar och reflektion som vi sedan praktiserar i vår yrkesroll. Ledarskapsegenskaper 

finns inuti en, hur vi är som personer. Skolutveckling visar på om och hur vi nyttjar teoretiska 

kunskaper framåt och motsvarar den yttre utvecklingen. Den yttre utvecklingen förs fram av 

det som sker i gruppen, eleven eller skolan. Här framstår det individuella, grupp och 

organisationsperspektivet. 

 

6.3 Handledning, kartläggning och undervisning 

 

Angående färdighet och förmåga i examensbeskrivningen (nämnden för utbildningsvetenskap 

2008, bilaga 1) handlar det om att kritiskt och självständigt kunna arbeta förebyggande och 

genomföra utredningar på organisations, grupp och individnivå. Man ska ha förmågan att 

utforma åtgärdsprogram och kunna stödja barn och elever. Detta handlar om kartläggning och 

undervisning anser vi. Det var någon rektor som kände att vi skulle tydliggöra kartläggning 

att även innefatta utredning och att göra åtgärdsprogram. Vidare har vi förmågan att vara en 

kvalificerad samtalspartner som handlar om den handledande biten. 

 

6.4 Personlig lämplighet 

 

Respondenterna visade på att de ville anställa en specialpedagog med adekvat utbildning. 

Vidare ansåg de att social kompetens, kommunikativ kompetens, ha en positiv människosyn, 

samt en personlig lämplighet var viktiga egenskaper. Utifrån examensbeskrivningen 

(nämnden för utbildningsvetenskap 2008, bilaga.1) under rubrikerna kunskap och förståelse 

samt värderingsförmåga och förhållningssätt anser vi att det handlar om ett bra 

förhållningssätt och bemötande gentemot individ, grupp och organisation. Vi ska ha 

kännedom om oss själv och ha insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper. Vi har åsikten att det kan förklaras som ett bra förhållningssätt. Danielsson och 

Liljeroth (1987) diskuterar förhållningssättet som ett fenomen där förhållningssättet byggs på 

under hela livet. Danielsson och Liljeroth (1987) beskriver förhållningssätt som ett fält av 

fenomen. 
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I detta arbete har det visat sig, att det är helt avgörande för en människas 
utvecklingsmöjligheter är, vilka föreställningar och uppfattningar som omger individen 
i olika situationer. Hur människor i omgivningen tänker och handlar utifrån sina 
föreställningar främjar eller hämmar därmed utvecklingen. Ett sammanfattande begrepp 
för detta fält av fenomen är förhållningssätt. (Sidan 14) 
 

Vem vi träffar och vad alla dessa människor lär oss och vad vi tar till oss påverkas såklart av 

vad vi redan har med oss i bagaget och var vi står i livet just nu. Här är vårt sätt att beskriva 

det systemteoretiska perspektivet som stämmer väl överens om vad Öqvist (2007) diskuterar. 

Jensen (2011) förklarar det med att genom hur vi uppfattar och förstår verkligheten kommer 

vi vara präglade av det som vi tidigare varit med om och har med i vårt bagage. Danielsson 

och Liljeroth (1987) beskriver att vårt förhållningssätt har en stor effekt på andra. 

   Relationskompetensen ingår som en ledarskapsegenskap som man behöver som 

specialpedagog. Både Killén (2008) och Juul och Jensen (2003) talar om 

relationskompetensen som en del av ett ledarskap. Killén (2008) menar att mycket handlar om 

att utveckla sin egen professionella utveckling och Juul och Jensen (2003) menar att 

relationskompetensen som omsorg, lyhördhet och respekt är ett centralt begrepp. Rökenes och 

Hansen (2006) diskuterar olika kompetenser såsom handlingskompetens, relationskompetens 

och yrkeskompetens. Det svåra är att eftersom samhället förändras hela tiden går det inte att 

skriva ner vilka kompetenser som behövs i vår värld. Juul och Jensen (2003) menar att 

professionell relationskompetens vilar på faktorer som att se det enskilda barnets utifrån deras 

egna premisser samt att därigenom anpassa sitt eget beteende efter detta och på samma gång 

vidmakthålla och följa den pedagogiska etiken. Vi vill visa på att mycket handlar om hur vi 

bemöter andra och att vi är positiva i vårt förhållningssätt till andra. 

   En av respondenterna berättade att han ville ha en specialpedagog som var personligt 

lämplig och detta ord står ganska ofta i annonserna. Vi ställde en följdfråga om vad han 

menade med ordet personligt lämplig. Det handlade om att respondenten ansåg hur personen 

var lämplig för tjänsten så var det avgörande förutom en adekvat utbildning. Vad lägger vi in i 

de olika orden vi berör? Är personlig lämplighet något som personen själv utgår ifrån, i så fall 

innefattas detta av dennes erfarenheter och kunskaper. Hur präglas detta när man i så fall 

anställer? Vi menar att rektors erfarenhet samt egna erfarenheter speglas i hur de ser personlig 

lämplighet utifrån sig själv. Inom systemteorin är vi i ständigt samspel med organismer och 

känslor. En rektor påtalade personlig lämplighet och menade att det var hans möjlighet att få 

rätt person på rätt plats. Kunskaper kan många ha samma av men personlig lämplighet har vi 

alla olika.  
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   Danielsson och Liljeroth (1987) menar att bokens syfte handlar om att öka medvetenheten 

och få en bättre självkännedom. Förhållningssättet förändras hela livet anser Danielsson och 

Liljeroth (1987) beskriver följande: 

Utveckling av förhållningssätt hos vuxna människor handlar främst om vidgad 
medvetenhet. (Sidan 24) 

 
För att det ska bli ett värde i förhållningssättet krävs det att kunskaperna måste bearbetas och 

integreras i individens personlighet. Ahrenfelt (2001), Juul och Jensen (2003) och Svedberg 

(2007) menar att framtidens utveckling handlar om personlig utveckling.  Vi menar att 

förhållningsätt samt relationskompetens kan ingå i personlig lämplighet. Då detta innefattar 

både hur du är som individ, hur du agerar, samt din kompetens.  I slutändan är det dock upp 

till var och en att välja vad de vill inkludera i begreppet personligt lämplighet.  

 

 
Figur 6.1 Personlig lämplighet 

 

I figur 6.1 har vi grupperat de kompetenser som vi ser som relevanta för en kvalificerad 

specialpedagog, kompetenserna är grupperade i två huvudområden (förhållningssätt och 

relationskompetens), dessa två huvudgrupper är därefter nedbrutna i mer detaljerade områden. 

 

6.5 Ledarskapstempel 

 

Maltén (2000) menar att det centrala för ledarskap är samspelet med andra människor och 

Sandahl et al. (2011) menar att det handlar om känslor och relationer medan Löw (2011) 

anser att relationen uppstår då två människor möts. Att ha ett bra förhållningssätt och värdera 

sin förmåga med att ha självkännedom och empatisk förmåga, visa insikt om betydelsen av 

lagarbete handlar om ledarskap och skolutveckling. Maltén (2000) visar att man kan dela upp 

ledarskapet i ett tredelat ledarbeteende, vad man kan, gör och är, visar olika kompetenser. 

Yrkes och fackkunskaper är det man kan, beteende och handling är det man gör och 
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personliga egenskaper är det man är. Svedberg (2007) och Ahrenfelt (2001) menar att 

personlig utveckling är en bra egenskap.  Relationskompetens förklarar Rökenes och Hanssen 

(2006) med att känna sig själv, förstå den andres upplevelser och förstå vad som händer i 

samspelet. Ahrenfelt (2001) och Svedberg (2007) menar att den personliga utvecklingen 

behövs i dagens samhälle som en yrkeskompetens. Vi måste känna oss själv (självkännedom) 

för att lära känna andra (relationskompetensen). Detta kan leda till att ha ett bra 

förhållningssätt. Det finns olika bra förhållningssätt och det är rektorns frihet att få välja en 

personligt lämplig till arbetet då han vet vilka kompetenser som behövs.  

   Vår definition på specialpedagogrollen som vi önskar att det såg ut har vi valt att visuellt 

förklara specialpedagogrollen med en figur om ledarskapstempel.  

 

Figur 6.2  Ledarskapstemplet. 

 

Vi som specialpedagoger har en roll av att vara ståtliga likt ett tempel samt ha en bra grund att 

stå på genom vår utbildning. Genom att söka svar på frågor samt vad vi vill i vår själ, hjärta 

och sinne som Goens (2005) beskriver. Genom stå stadigt på jorden vet vi hur vi skall stötta 

och hjälpa barnen som är i svårighet. Vi har en stabil grund att stå på, vi valt att benämna den 

skolutveckling, som vi menar är det samma som yttre utveckling, Tre höga pelare finns i 

templet som motsvarar handledning, kartläggning och undervisning. Vi har ett robust spetsigt 

tak som visar på utveckling uppåt och motsvarar ledarskapet.  
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   Rektorerna lyfte skolutveckling och ansåg att detta var en stor och väsentlig bit i 

specialpedagogens arbetsuppgifter och vi vill lägga detta som grunden på vårt tempel. Vi 

anser att specialpedagogerna behöver synas ute på skolor/förskolor, stå kvar när någonting 

händer för barnens trygghet. Vårt stora arbete som specialpedagog är synligöra, 

uppmärksamma samt hjälpa barn i olika behov, för detta krävs och för detta använder vi oss 

av pelarna kartläggning, undervisning och handledning. 

   Men för att kunna göra allt detta behövs ledarskapsegenskaper eller en inre utveckling. 

Detta byggs på under hela livet och påverkas av vår egen bakgrund och vad vi är med om 

under livet. Vi lägger detta som ett tempeltak och med det visar vi pilen uppåt för att visa 

utveckling framåt, din inre utveckling. Förhållningssätt, personlig lämplig och 

relationskompetensen inkluderar vi som ledarskapsegenskaper. Vi utvecklas hela tiden och 

det handlar om den inre utvecklingen samtidigt som vi har med oss det systemteoretiska 

perspektivet. Öqvist (2007) anser att i våra val av handlingar vi gör påverkar vi andra och blir 

påverkade av andras reaktioner på våra egna handlingar, ett sätt som stämmer överens med 

vårt sätt att se på det. 

   Syftet med vår studie är att beskriva hur specialpedagogtjänster är utformade genom att 

undersöka hur platsannonser är skrivna. Vidare vill vi beskriva hur rektorer resonerar när de 

annonserar om specialpedagogtjänster. Härifrån utgick vi från två frågeställningar om vilka 

kriterier utgår rektorn från då han ska rekrytera specialpedagoger samt vilka uppdrag finns 

med i annonseringen av specialpedagogtjänsterna utifrån, ledarskap, skolutveckling, 

handledning, kartläggning och undervisning. Mycket av kriterierna som rektorerna framhöll 

var att ha en adekvat utbildning samt ha en personlig lämplighet. Detta är deras sätt att själv 

kunna välja anställd så rätt man hamnar på rätt plats. Vi menar att den personliga 

lämpligheten ligger till grund för vad varje rektor önskar. Svaret på om vilka av dessa 

uppdrag, ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning, som finns 

med i annonseringen av specialpedagogtjänster har vi också försökt återge på ett tydligt sätt.  

  Slutligen vill vi berätta vem vi söker. Vi vill söka upp och tro på alla de barn och elever som 

behöver någon slags stöd. Vi vill ge dessa barn en framtid. Vi vill ge förtroendet att de ska 

våga berätta och delge sina historier för oss så vi kan hjälpa dem på rätt spår. Vi är viktiga i 

deras liv och vill ge hopp och glädje i deras liv. Vi vill ge dem en framtid som de kan tro på. 

Vi specialpedagoger behövs för dessa barn och elever. Vi behövs och det handlar om att vi 

ska visa oss på skolorna och förskolorna med ett bra förhållningssätt samt hjälpa elever och 

pedagoger att utvecklas. Vi vill vara elevens trygga tempel. 
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6.6 Studiens brister 

 

I vår studie har vi inspirerats av det systemteoretiska perspektivet, där vi är under ständig 

påverkan av varandra. Genom att vi förstår omvärlden på olika vis har vi tagit hjälp av den  

fenomenografiska ansatsen som visar på detta. De flesta rektorer hade svårt att ange 

procentsats hur mycket specialpedagogen ägnade sig åt varje uppdrag. Vi kunde ha 

omformulerat frågan så man inte behövde ange procentsats. Under första intervjutillfället 

valde vi att omformulera oss.  Vi har detta i åtanke och skulle ha gjort annorlunda om vi gjort 

om en ny studie.  

   Rektorerna var överens om att orden är svåra att hålla ifrån varandra. Vi har läst, diskuterat 

och definierat vad de olika uttrycken betydde för oss. Vi valde att inte styra respondenterna 

utan vi ville låta deras berättelse kring de fem uppdragen löpa fritt.  

   Hur påverkades vår studie av att vi ringde upp och delade ut intervjufrågorna innan vi hade 

våra intervjuer? Hur hade det blivit om vi bara ringt upp rektorerna de dagar vi avsett till 

intervjuer?  

 

6.7 Tillämpning och förslag till fortsatt forskning  

  

Många frågor har väckts under vårt arbete. Det skulle vara intressant att se på ordet 

”personligt lämplig” samt vad som läggs av vikt i detta ord. Vi menar att det är möjligheten 

för rektorn att hitta sin specifika person utifrån sin egen syn, när de belyser ordet ”personlig 

lämplighet”.  

   De sista 12 annonserna vi tog bort i vår studie handlade om anställning som specialpedagog 

på habiliteringen, elevhälsan, utvecklingsenheten och på lärcentrum. Det hade varit intressant 

att se även vilka ord dessa annonser innehöll. Vad behövs för kompetenser här och vilka 

uttryck och begrepp trycker dessa annonser på. Om vi tagit med dessa i vår studie skulle vår 

studie ha blivit bredare med dessa annonser inkluderade.  

   Det skulle vara intressant att följa utvecklingen av att ha ledarskapsegenskaper i 

specialpedagogrollen. Att vara en ledare eller en chef eller att använda sig av 

ledarskapsegenskaper är skillnad. Augustinsson och Brynolf (2009) pratar om 

fingertoppskänslan man behöver och Juul och Jensen (2003) diskuterar relationskompetensen 

som kanske är ett annat ord för ledarskapsegenskaper. Skrämmer ordet ledarskap oss? Det 

hade varit mycket intressant att följa med på en resa om ledarskap, ledarskapsegenskaper eller 
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ledarutveckling, kanske man ska använda ordet ansvar. Alla har ett ansvar för att utvecklas, 

eller?  

   En annan aktuell fråga är ju frågan om specialpedagogens vara eller inte vara? Intressant att 

undersöka skillnader och likheter på specialpedagogens och speciallärarens yrkesroll? Vad 

behövs, vad behövs inte? Kan det vara så att det är en så bred utbildning idag så det kanske 

ska heta specialpedagog med inriktning språk, matematik, handledning, skolutveckling, 

ledarskap eller utvecklingsstörning. All den kunskap och erfarenhet vi skaffat oss under dessa 

tre åren räcker inte långt när man kommer ut i verkligheten. Man kan välja att arbeta inom så 

många olika ställen och områden så det behövs nog en utbildning med lite specialiseringar. Vi 

valde att gå specialpedagoglinjen då vi kände det öppnade sig många möjligheter såsom inom 

habiliteringen, på sjukhus, inom särskolan, hela stadiet inom förskolan och grundskolan och 

även gymnasiet. Problematiken är att man omöjligt kan lära sig allt om dessa områden på en 

utbildning. Det borde ses över och det är ju bra att det är under utredning.  Ska man 

specialisera sig vidare inom ett område eller ska man täcka upp hela specialpedagogens 

yrkesroll från att arbeta på habiliteringen med utredningar till att jobba på särskolan och 

undervisa i klass så är det ett väldigt brett område. Ett förslag är att titta på läkarutbildningen 

där man som läkare efter genomförd utbildning specialiserar sig inom ett kompetens område. 

Om ett sådant upplägg användes även inom pedagogik utbildningar skulle detta ge tydlighet i 

rollen som specialpedagog och klargöra möjligheter inom flera områden. 

   Byström och Nilssons studie (2003) är intressant för vår studie där deras resultat visar att 

grundutbildningen kan styra valet av arbetsplats. Vi anser att det är viktigt med tydlighet och 

har försökt via vårt ledarskapstempel visa hur specialpedagogrollen ser ut. Tillämpningen av 

denna studie tror vi kan ge en tydlig bild av specialpedagogens yrkesroll genom 

ledarskapstemplet.  

   Rektorerna i intervjuerna ansåg samtliga att specialpedagogen var viktig både som 

yrkesroll, samt för eleven, skolan och pedagogerna.  
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7. SAMMANFATTNING 

 

I vår studie valde vi att genomföra en dokumentanalys på specialpedagogtjänster och se hur 

ordens innebörd var kategoriserade i platsannonserna under en månad. Vidare genomförde vi 

intervjuer med fyra rektorer som utannonserat om specialpedagogtjänster, för att därigenom 

se närmare på hur de utifrån annonserna definierar specialpedagogrollen. Rektorerna vi 

intervjuade var slumpmässigt utvalda inom förskola samt skola, här valde vi medvetet att 

definiera ordet rektor som en gemensam nämnare vare sig de arbetade inom förskolan eller 

skolan. Våra två frågeställningar, utifrån vårt syfte, som vi ville söka svar på var, vilka 

kriterier utgår rektorn från då de ska rekrytera specialpedagoger, samt vilka uppdrag finns 

med i annonseringen av specialpedagogtjänsterna utifrån, ledarskap, skolutveckling, 

handledning, kartläggning och undervisning. Vårt resultat visar på att rektorerna vet vad de 

söker utifrån sina platsannonser, deras gemensamma resultat visar på att handledning och 

kartläggning samt undervisning blev de tre orden som kategoriserades högst av rektorerna när 

det gäller hur en specialpedagog bör fördela sin tjänst. Lägst resultat visade på ordet 

ledarskap, som inte heller enligt flera av respondenterna ansåg sig inte vara av vikt. 

Dokumentanalysen visade på samma resultat. Vidare valde vi utifrån dessa fem kriterier 

(ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning) att se närmre på 

ordet ledarskap, ett område som vi anser är av stor vikt när man skall arbeta som 

specialpedagog, dock är det inte lätt att göra en allmän uppfattning utifrån litteraturen hur 

man skall definiera ordet ledarskap.    

   Resultatet i vår intervju visar att rektorer önskar specialpedagoger som passar in i ”sin 

skola”, bland personal och elever. Detta är under ständig förändring och rektorn har mandat 

att välja specialpedagog när han anställer en ny utifrån sina önskemål. Förutom att rektorn ser 

på adekvat utbildning tittar han på att ha en personlig lämplighet. Rektorerna vet vad de söker 

när de anställer specialpedagoger utifrån examensbeskrivningen och har mandat att välja när 

de ska anställa, genom att använda sig av begrepp som personligt lämplighet.  Dock anser vi 

att som specialpedagog är det av vikt att själv framhäva vad som ingår i yrkesrollen och vara 

tydlig med det. Vi har försökt att definiera en tydlig specialpedagogroll i vårt 

ledarskapstempel. Genom att använda ett bra förhållningssätt och att ha en bra 

relationskompetens kan leda till att kompetensen och specialpedagogens mandat samt status 

höjs. Rektorerna i intervjuerna ansåg samtliga att specialpedagogen var viktig både som 

yrkesroll, samt för eleven, skolan och pedagogerna.  
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Bilaga I 

 

Utdrag ur Utbildningsplan Specialpedagogiskt program. 90 poäng. Nämnden för 

utbildningsvetenskap 2008-06-10. Dnr: 990/333-08 Högskolan Kristianstad. 

Examensmål 

Kunskap och förståelse 
För specialpedagogexamen ska studenten 

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

• visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 

Färdighet och förmåga 
För specialpedagogexamen ska studenten 

• ha förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 
förebyggande arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 
lärmiljöer  

• ha förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 
analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå  

• ha förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i 
samverkan mellan berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och 
utveckla verksamhetens lärmiljöer  

• ha förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
för kollegor, föräldrar och andra berörda  

• ha 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 ska studenten 

• ha självkännedom och empatisk förmåga  
• ha förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn 

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

• ha förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete  
• ha insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper  
• ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens. 
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 Bilaga II 

 
Till dig som rektor! 

 
Hej! 
 
Vi är två blivande specialpedagoger på Högskolan i Kristianstad. Vi har påbörjat vårt 
examensarbete där vårt syfte med studien är att belysa hur rektorn ser på sina förväntningar när 
de utannonserar sina specialpedagogtjänster. 
  
Vi går härmed ut med en förfrågan till ett antal rektorer i Sverige varav ni är en av de 
slumpmässigt utvalda personer vi hoppas få möjlighet att intervjua per telefon. Intervjun kommer 
att ta ca 15 minuter. Frågorna skickas som bilaga. Vårt förslag är 9-10 februari, vi återkommer 
så vi tillsammans kan bestämma en tid som passar er.    
 
Vi garanterar anonymitet och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Dock önskar vi få 
spela in intervjun för att kunna bearbeta materialet som sedan kommer att raderas. Vår studie 
riktar sig åt att behandla rektorn som en gemensam grupp.  
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men det är av stor betydelse för undersökningens kvalitet 
och även mycket uppskattat av oss.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i vårt examensarbete. Om du är 
intresserad av att ta del av resultatet kommer det att finnas tillgängligt på Högskolan 
Kristianstad, DiVA  (www.hkr.se). 
 
Om ni har frågor kring vårt arbete är ni självklart välkommen att kontakta oss. 
 
Bekräfta med att sända oss ett svar senast 2012-02-05 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 
Med vänlig hälsning 

 
 

Lena Zelmerlöw och Susan Andersson 
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Intervjufrågor 
 
 
1. Hur länge har ni arbetat som rektor? 

 
2. Vilka kriterier är viktiga för er när ni ska rekrytera specialpedagoger? 
 
3. Vad lägger ni in i orden nedan, 
 

• Undervisning 
• Kartläggning 
• Handledning 
• Skolutveckling 
• Ledarskap 

 
4. Rangordna utefter hur specialpedagogtjänsten är utformad enligt ovanstående 
rubriker? Ange i procent. 
 
5. Vill ni tillägga någon rubrik i specialpedagogens arbetsuppgifter?  
 

      
   

Stort tack för er medverkan! 
 

Mvh 
 

Susan Andersson och Lena Zelmerlöw 
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Bilaga III 

Sammanställning av dokumentanalysen 
 
 
 


