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Sammanfattning 
 
Denna rapport handlar om åtta rektorers tankar kring skolans specialpedagogiska uppdrag. 
De intervjuade rektorerna ansvarar alla för grundskolans tidigare år, vilket innebär antingen 
ansvar för årskurs F-3 alternativt för årskurs F-6. Informanterna kommer från tre olika 
kommuner samt har olika lång erfarenhet från rektorsyrket. Studien är en kvalitativ 
undersökning och resultat och analys bygger på semistrukturerade intervjuer. I resultatet 
kan bland annat utläsas att rektorer tar stort ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag 
samtidigt som en formell kompetens för uppdraget saknas hos många rektorer. Vidare har 
rektorerna en god vilja att samarbeta med specialpedagog samt har tillit till -och stort 
förtroende för specialpedagogens kompetens. Rektorer upplever sig också bli avlastade av 
specialpedagog inom det specialpedagogiska området och känner såväl förtroende för- 
liksom ett stöd i den kompetens specialpedagogen besitter. Det framkommer också att 
rektorer ser en tydlig skillnad på specialpedagog och speciallärare samt anser att tillgång till 
båda professionerna såväl som ett samarbete dem emellan, bidrar till goda förutsättningar 
för skolans specialpedagogiska arbete och utveckling. I analysen att försöka tolka och förstå 
förhållandet mellan rektorsrollen och det specialpedagogiska uppdraget, utgår studien 
analys ifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 
 
 
Nyckelord: elevhälsa, kompetens, ledarskap, rektor, specialpedagog, specialpedagogisk 
relevans, specialpedagogiskt uppdrag 
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1. INLEDNING 
 

Intresset för att studera detta område har uppkommit då min upplevelse är att det finns en 

olikhet i synen på- samt pågår diskussioner om skolans specialpedagogiska uppdrag samt 

om skolans elevhälsoarbete. Detta pågår både i media och bland rektorer, specialpedagoger 

och speciallärare. Rektorers uppdrag innefattar både att vara chef och ledare vilket innebär 

att vara ansvarig för både arbetsplatsen skola och verksamheten skolan, ett uppdrag vilket 

innebär att förhålla sig till många olika aspekter och att det således är både omfattande och 

komplext. Min egen övertygelse är att erfarenhet, kunskap, kompetens, rutin och personliga 

ledaregenskaper samt olika förutsättningar vad gäller ekonomi, miljö och personal, 

sannolikt påverkar på vilket sätt en rektor lyckas med sitt uppdrag. Det finns därför 

anledning att fundera över på vilket sätt en rektor påverkar skolans specialpedagogiska 

kontext i förhållande till hur rektor uppfattar, ser på, tänker och agerar kring det ansvar 

rektor tillskrivs i skollag och läroplan för skolans specialpedagogiska uppdrag. Eftersom 

det i skollagen (SFS 2010:800) inte finns något krav på profession för de 

specialpedagogiska insatserna lagen kräver, är det också relevant att reflektera över vilken 

betydelse de specialpedagogiska professionerna har för rektors möjligheter att organisera 

och leda skolans specialpedagogiska insatser. Det är vidare av intresse att försöka få syn på 

om det finns ett samband mellan hur rektor formar och bedriver sitt ledarskap och skolans 

specialpedagogiska kontext.  

 
Lindgren (2017) menar att trots skolans uppdrag och skyldighet enligt skollagen att möta 

varje elev och se till att alla elever får maximala förutsättningar att lyckas, så fungerar inte 

stödet till eleverna tillfredsställande. Med anledning av just detta har Specialpedagogiska 

skolmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda, dels hur skolornas elevhälsoarbete 

fungerar och dels hur arbete med stöd till elever fungerar. Utredningen heter ”Bättre 

möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås” och den skall redovisas senast den 20 januari 2019. Anledningen till att utredningen 

tillsattes är dels att det efter Skolinspektionens tillsyn 2016 uppdagades att 38% av de 

inspekterade skolorna visade på brister i arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

samt att nästan 50% av de inspekterade skolorna visade på brister i elevhälsans arbete. 

Dessutom visade Skolverkets PM ”Betyg och stöd från årskurs 6 till 9” 2017, att många av 

de elever som inte hade godkänt betyg i alla ämnen i årskurs sex och som fortfarande inte 

hade godkända betyg i årskurs nio, inte hade fått något särskilt stöd (Lindgren, 2017).  
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 I en artikel av Kågström (2016) framkommer kritik mot både Skollagen samt mot skolans 

sätt att möta elever med särskilda behov och/eller problemskapande beteende. Kågström 

lyfter fram problem både kring att det i skollagens femte kapitel finns bestämmelser om 

disciplinära åtgärder i form av utvisning, kvarsittning och avstängning, vilket både 

förstärker synen på att det är barnen det är fel på samt främjar dåliga metoder i skolan, 

liksom att lärare inte har tillräcklig kompetens att leda och reflektera. Skolledningen saknar 

ofta, enligt artikeln, insikt i den kompetens skolornas specialpedagoger besitter, vilka 

varken får mandat att arbeta med skolans problem- eller makt att ta beslut i arbetet. Vidare 

tar artikeln upp vikten av att skolledningen på ett tydligt sätt bör definiera 

specialpedagogernas roll, ge dem makt och fullt mandat att genomföra förändringar. Detta 

för att de på ett övergripande plan ska kunna driva skolutvecklingen framåt. En fördel med 

rektorers specialpedagogiska kunskap poängteras och vikten av att rektorsutbildningen i 

framtiden fokuserar mer på specialpedagogik för att bidra till skolans professionalisering 

lyfts också fram i artikeln (Kågström, 2016). 

 
Utifrån min erfarenhet av rektorsrollen anser jag att det finns en risk för en ojämlik kvalitet 

på skolors specialpedagogiska arbete och insatser. Detta med anledning av att skollagen inte 

kräver att skolans specialpedagogiska insatser skall handhas av de professioner med bäst 

utbildning för uppdraget, nämligen specialpedagoger och speciallärare. Rektor har det 

yttersta ansvaret, men det är också troligt att rektorer har olika syn på vikten av 

specialpedagogisk profession utifrån en egen varierande kunskap och kompetens kring det 

specialpedagogiska kunskapsområdet och därmed tolkar innebörden i skollagen på olika 

sätt. Av samma anledning kan det antas att ledarskapet både påverkar skolans 

specialpedagogiska kontext samt i vilken utsträckning skolans utvecklingsområden har ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Dessutom förefaller det idag finnas en olikhet i hur skolan 

arbetar med sitt förebyggande och främjande elevhälsoarbete, extra anpassningar och 

särskilt stöd för elever, vilket sannolikt påverkas av på vilket sätt rektor själv förstår och 

tänker kring uppdraget, ser på specialpedagogisk profession samt utifrån detta organiserar 

verksamheten, fördelar resurser och rekryterar olika kompetenser på skolan. Kontentan av 

detta torde innebära att elevers förutsättningar därmed kan variera mellan olika skolor och 

i värsta fall innebära att elever i behov av specialpedagogiska insatser faktisk inte får 

likvärdiga förutsättningar i skolan.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Mot bakgrund av ovanstående är syftet med denna studie att bidra med kunskap om hur 
rektorer för grundskolans tidigare år uppfattar och leder skolans specialpedagogiska 
uppdrag.  

 

Studiens frågeställningar är: 

 
 På vilket sätt organiserar rektorer skolans arbete kring det specialpedagogiska 

uppdraget? 
 

 Hur uppfattar rektorer sitt ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag? 
 
 Hur ser rektorer på sin egen specialpedagogiska kunskap och kompetens? 

 
 Vad tänker rektorer kring sitt ledarskap i förhållande till skolans specialpedagogiska 

kontext? 
 
 
 

3. BAKGRUND  
 
I detta avsnitt kommer en historisk tillbakablick på skolledarfunktionen i svensk skola under 

1900-talet samt en kortfattad redogörelse för skolledarutbildningens historia. Därefter 

tydliggörs styrdokumentens intentioner för skolans uppdrag och ansvar ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av innehållet i 

det nu gällande rektorsprogrammet, med fokus på det specialpedagogiska uppdraget. 

3.1 Historik skolledarprofessionen  
Vid en tillbakablick på historiken kring professionen rektor hittas rötterna till rektorstiteln 

så långt tillbaka som på 1200-talet enligt Ullman (1997) som menar att titeln rector fanns 

omnämnd i samband med dåtidens dom- och katedralskolor. Vi förflyttar oss dock framåt i 

tiden till 1900-talet för att ge en kortfattad och sammanfattande tillbakablick av historiken 

kring hur de motsvarande grundskolerektorernas titel och yrkesroll sett ut samt förändrats 

under förra seklet (Ullman 1997).  

 
Rektorstiteln fanns, enligt Ullman (1997) i början av 1900-talet endast i de högre 

skolformerna i Sverige och var officiellt inte inrättad i den svenska folkskolan. För de lägre 

skolformerna hade överlärare eller inspektörer motsvarande uppdrag. Det fanns under denna 

tid ett antal olika titlar inom skolans olika skolformer för att benämna 

skolledningsfunktionen, bland annat överlärare, folkskoleinspektör, realskolerektor, 
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flickskoleföreståndarinna, läroverksrektor och läroverkschef (Ullman, 1997). År 1919 togs 

ledarfrågan för folkskolan upp på ett förbundsmöte för folkskoleinspektörer. Redan då hade 

inspektörer och/eller överlärare inrättats i de flesta svenska städer vilka hade i uppdrag att 

leda verksamheten i folkskolan. År 1920 inrättades den Kungliga skolöverstyrelsen vilken 

blev högsta instans för statens styrning av samtliga skolformer. Skolöverstyrelsens 

generaldirektör fick då också titeln överrektor. Folkskolans överlärare bestod av två olika 

typer där överläraren i små kommuner hade ett inspektionsansvar likt skolinspektörerna i 

de större kommunerna medan överläraren i de större kommunerna hade ett liknande uppdrag 

som inspektörerna i de mindre kommunerna samt rektorerna i de högre skolformerna. 

Överlärarna hade, på skolstyrelsens uppdrag, i uppgift att leda folkskolans verksamhet. Det 

förekom samtidigt att en folkskola mer informellt titulerade sin överlärare rektor och att 

överlärartiteln vid rekrytering av en överlärare, kompletterades genom tillägget rektor inom 

parentes (Ullman, 1997). Under samma tid började benämningen skolledare att användas i 

viss utsträckning även om denna inte representerade en specifik titel utan snarare stod för 

ett samlingsnamn på befintliga titlar inom skolväsendets ledningsfunktioner. Frågan om 

vilka förväntningar det fanns på rektorer eller motsvarande roll, samt vilket ansvar som 

ingick i deras uppdrag aktualiserades redan under 1920 och -30-talet då det i tidskriften 

”Tidning för Sveriges läroverk” diskuterades kring rektors ansvar för disciplinen i skolan. 

Rektorerna var, förutom chefsansvaret för sin skolenhet, även lokal företrädare för det 

utbildningspolitiska reformprogrammet vilket innebar att svensk skola från mitten av 1900-

talet genomgick en stor reform inför- och i samband med införande av en nioårig 

enhetsskola för alla. Denna reform tog relativt många år att genomföra och pågick från år 

1949 till år 1972 innan den var helt införd i Sverige och 1962 fick den nya enhetsskolan 

namnet grundskola. Reformen påverkade både hur rektorsuppdraget kom att se ut samt 

vilken utbildningsnivå som skulle krävas för rektorer på olika nivåer, men ställde också nya 

krav på skolans ansvar att fostra eleverna. För rektorerna innebar reformen också ett ansvar 

för att skolans skulle vara en länk till- och mellan samhället och hemmen, där rektorn skulle 

ha en medlande roll. År 1958 beslutade skolstyrelsen att överlärartjänsterna skulle 

omvandlas till rektorstjänster. Synen på vad ledaruppdraget för skolan innebar började 

förändras kring 1960-talet där ledarskapet för undervisning och lärande blev framträdande. 

I samband med att den nioåriga enhetsskolan infördes, infördes också på kommunnivå en 

chef för skolväsendet, vilket medförde att rektorerna, vilka fortsatt kom att ansvara för en 

skolenhet, fick mer administrativa uppgifter än tidigare. I och med den statliga SIA-

utredningen på 1970-talet, kom skoldebatten kring rektorns roll att domineras av 

utvecklingsarbete och personaladministration framför undervisning vilket medförde att 
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rektorernas undervisningsskyldighet därmed sänktes för att sedermera tas bort helt. SIA-

utredningen lyfte också fram tankar på att skolan skulle bli mer målstyrd än regelstyrd vilket 

därmed skulle komma att kräva mer demokratiska ledare i skolan. På 1980-talet fick skolan 

statligt fastställda mål att arbeta mot och i samband med det kom också en ny läroplan, Lgr 

80, där ansvaret för hur målen skulle uppnås blev den enskilda skolans- och rektorns ansvar. 

Under 1990-talet präglades skolans utveckling av organisatoriska förändringar där 

kommunerna formade enheter vilka kunde inkludera såväl barnomsorg som skola och 

fritidshem samtidigt som rektorer oftare började få titeln skolledare. Vidare präglades 

skolan av att en ny läroplan, Lpo-94 infördes, vilken fortsatt angav mål och riktlinjer för 

skolan och där tillskrevs rektor ett tydligt juridiskt ansvar (Ekholm, 2017; Grundskolan i 

Sverige, 2017 & Ullman, 1997). År 2011 kom ytterligare en läroplan, Lgr-11, där de 

kunskapskrav eleverna skall uppnå i årskurs 3, 6 och 9 anges och där rektor också tillskrivs 

ett specifikt och tydligt ansvar. Den nuvarande läroplanen Lgr-11 reviderades 2017 

samtidigt som två nya läroplanskapitel lades till, ett för förskoleklass och ett för fritidshem 

(Skolverket, 2011). 

 
Skolan leds av en rektor vilken också har ett juridiskt ansvar för verksamheten. Vid en 

jämförelse av rektorernas ansvar under de senaste 50 åren är mycket sig likt än idag, men 

däremot förefaller komplexiteten i rektorernas uppdrag ha ökat allteftersom menar Brüde 

Sundin (2007). I och med decentraliseringen har byråkrati och administration ökat samtidigt 

tillsammans med att personalärenden och elevärenden tagit allt större plats i rektorers arbete 

vilket ytterligare försvårat rektorsuppdraget. Vidare framgår det att rektorsrollen under 

senare delen av 1990-talet ställts inför helt andra krav än tidigare, eftersom förmågan att 

leda förändringsarbete blivit allt viktigare (Brüde Sundin 2007 & SFS 2010:800).  

3.2 Historik rektorsutbildningen 
Redan år 1929 anordnades en särskild ”skolledarkurs i pedagogik” för överlärare inom 

folkskolan i Sverige. Överlärarna hade för skolstyrelsernas räkning i uppgift att leda 

folkskolans verksamhet. Utbildning pågick under åtta dagar och blev en årligt 

återkommande utbildning för flera decennier framöver där fokus låg på såväl pedagogik och 

psykologi som på administrativa arbetsuppgifter, statistik och statsbidragsansökningar. På 

1950–1960:talet anordnade Skolöverstyrelsen en utbildning för skolledare och 1967 erbjöds 

de första statliga utbildningarna för rektorer. Under perioden 1976–1987 utbildade staten 

landets alla skolledare med syftet att rusta rektorerna att leda och ta ansvar för att utveckla 

skolan i enlighet med gällande styrdokument. Ansvaret för rektorsutbildningen övergick 

sedan till Skolöverstyrelsen och senare till Statens skolverk och fokus kom att ligga på 
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rektorernas förståelse för skolans mål samt på att ge rektorer strategier at leda 

skolutveckling (Ekholm, 2017; Grundskolan i Sverige, 2017; Johansson och Svedberg, 

2016; Ullman 1997). Under 1990-talet ändras benämningen på den för stat och kommun 

gemensamma Skolledarutbildningen till Rektorsutbildningen och från 1994 anordnades 

rektorsutbildning på ett antal högskolor och universitet i form av en uppdragsutbildning 

med Skolverket som beställare. Rektorsutbildningen innehöll fyra huvudområden vilka var; 

skolans mål, skolans styrning, pedagogisk utveckling samt uppföljning och utvärdering. 

Under perioden 2003–2008 blev Myndigheten för skolutveckling ansvarig för 

rektorsutbildningen vilken då i stora drag handlade om att rektorerna skulle utveckla sitt 

ledarskap och sin förmåga att utveckla verksamheten till en lärande organisation mot bättre 

måluppfyllelse samtidigt som de skulle bli mer medvetna om innebörden av sin chefsroll i 

kombination med ledarrollen i en politisk styrd organisation. År 2008 fastställde regeringen 

en ny förordning för rektorsutbildningen i syfte att utbilda rektorer att ta ansvar för att elever 

och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning, skapa förutsättningar för måluppfyllelse 

på såväl individ- som verksamhetsnivå, samt ta ansvar för att verksamheten utvecklas. 

Utbildningen kom då att omfatta skoljuridik, myndighetsutövning, mål och resultatstyrning 

samt skolledarskap som övergripande kunskapsområden (Ekholm, 2017; Grundskolan i 

Sverige, 2017; Johansson och Svedberg, 2016; Ullman 1997). Wetso (2014) menar att 

rektorsutbildningens förändrade innehåll från 2015, där kursinnehållet blir ett tydligare 

kring barn i behov av särskilt stöd, kommer bidra till rektors förståelse för 

specialpedagogens uppdrag och kompetens vilket i sin tur kommer påverka 

specialpedagogernas arbetssituation.   

3.3 Vad säger styrdokumenten 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 12§) är det obligatoriskt för varje huvudman att 

tillse att den som tillträder en rektorstjänst snarast möjligt skall påbörja en särskild 

befattningsutbildning eller motsvarande, samt att utbildningen skall vara genomförd inom 

fyra år efter tillträdesdagen.  

 
Endast den som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt får anställas som 

rektor. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar även för att 

resursfördelningen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns vidare 

särskilda föreskrifter för rektors ansvar och kring de beslut i skolan som rektor ansvarar för 

eller kan delegera. För att bedriva skolverksamhet och säkerställa skolans kvalitet och 

måluppfyllelse, finns förutom krav på rektor också krav på olika professioner med specifika 

uppdrag i organisationen. Förskollärare och lärare skall ha lärarlegitimation för att vara 
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behöriga att undervisa i förskola, förskoleklass respektive skola. För skolans arbete med 

elevhälsa, vilket främst skall vara förebyggande och hälsofrämjande samt omfattas av 

specialpedagogiska insatser, skall det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator samt personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd mot 

utbildningens mål tillgodoses och det finns i skollagen inga tydliggjorda krav på varken 

kompetens, professionstitel eller legitimation (SFS 2010:800, 2 kap. 10§, 11§, 25§). Ingen 

specifik profession anges för personal med specialpedagogisk kompetens som enligt 

skollagen skall finnas. Yrkestiteln specialpedagoger nämns vid ett enda tillfälle i skollagen 

(SFS2010:800, kap.2, 13§) och där handlar det inte om att tydliggöra kravet på just den 

professionen. Vidare tas begreppet ”specialpedagogiska insatser” upp vid endast tre 

tillfällen (SFS2010:800, kap.2 § 25 samt kap.29 §14). Det framgår tydligt i skollagens tredje 

kapitel, vilket handlar om Barns och elevers utveckling mot målen, att skolan utifrån varje 

elevs förutsättningar skall ge sådant stöd, stimulans och ledning att varje elev ska kunna nå 

så långt som möjligt, samt ge sådant stöd som så långt som möjligt överbryggar de 

konsekvenser en funktionsnedsättning eventuellt medför (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). 

 

Enligt Skolverket (2011) skall alla anställda inom skolan samverka och stödja alla elever 

utifrån deras förutsättningar och behov. Rektor är ytterst ansvarig för skolans resultat och 

för att verksamheten är inriktad mot gällande nationella mål och kunskapskrav, att resultat 

följs upp och utvärderas. Utbildningen och elevernas arbetsmiljö skall bedrivas, formas och 

utvecklas på ett sätt som främjar och gynnar elevinflytande samt ett elevaktivt arbetssätt 

med tillgång till aktivt lärarstöd, tidsenliga läromedel och lärverktyg av god kvalitet. 

Utformningen av undervisningen skall också ge eleverna tillgång till ledning, stöd och 

stimulans såväl som tillgång till extra anpassningar och särskilt stöd utifrån behov samt 

individuella förutsättningar.  

 

Elevhälsan ska enligt skollagen (SFS 2010:800) framför allt arbeta främjande och 

förebyggande. Skolverket (2013) lyfter fram att, en viktig del av elevhälsan arbete är att 

bidra till att skolan tillhandahåller miljöer som främjar alla elevers hälsa, lärande och 

utveckling, i enlighet med skollagens intention att skolan ska underlätta för alla elever att 

få trygghet och studiero samt stöd att nå skolans mål. I regeringens proposition (Prop. 

2009/10:165) framgår tydligt vilka medicinska professioner som skall finnas i elevhälsan, 

men då remissinstanserna inte varit överens om nödvändigheten med ytterligare 

specificerade yrkeskategorier skrivs i propositionen istället om vikten av adekvat 

kompetens och utbildning för den personal i elevhälsan som skall tillse att 
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specialpedagogiska insatser sätts in vid behov. Den personal som ansvarar för detta skall ha 

förmåga att utifrån uppgifter om bland annat elevens hälsa, sociala situation och 

kunskapsutveckling, bedöma och planera på vilket sätt verksamheten ska möta eleven 

utifrån behov. Det framgår också tydligt i propositionen att avsikten med specialpedagogisk 

kompetens inte kräver någon med specialpedagogutbildning utan att det kan handla om 

någon annan profession som har ansvar för skolans specialpedagogiska insatser och både 

speciallärare och skolledare föreslås då i propositionen.  

 

I Salamancadeklarationen deklarerar Svenska Unescorådet (2/2006) vikten av att ge alla 

elever en fullgod utbildning där elever i behov av särskilt stöd både skall mötas av en 

pedagogik som sätter eleven i centrum samt få möjlighet till stöd på sin ordinarie skola.  

Integrering är en tydlig intention i deklarationen. Dessutom anmodas alla regeringar att tillse 

att både lärarutbildningar och fortbildning för lärare skall bidra med kunskap om 

undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Vidare poängteras i 

Salamancadeklarationen vikten av skolpersonalens engagemang och samarbete för att 

elevernas behov ska bli tillgodosedda på bästa sätt. Rektorerna tillskrivs också ett särskilt 

ansvar för att samverkan sker, att positiva förhållningssätt stimuleras, att stödinsatser och 

arbetsfördelning organiseras och fungerar (Svenska Unescorådet, 2006).  

3.4 Om rektorers formella specialpedagogiska kompetens  
Myndigheten för skolutveckling (2008) lyfter fram rektors betydelse för en skolas framgång 

och menar att det finns en koppling mellan framgångsrika skolor och rektorer som lägger 

fokus på frågor om mål, undervisningsmetoder och resultat. I Sverige finns en statlig 

rektorsutbildning vilket alla rektorer skall påbörja snarast efter tillträde och slutföra senast 

inom fyra år efter påbörjad rektorsanställning. Rektorsprogrammet anordnas på uppdrag av 

Skolverket och omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå, fördelade på tre kurser om 

vardera 10 högskolepoäng förlagda under tre år. På Göteborgs Universitet ansvarar 

institutionen för pedagogik och specialpedagogik för rektorsprogrammet. Medverkande 

institutioner i de olika kurserna är Juridiska institutionen respektive Förvaltningshögskolan. 

Enligt Göteborgs universitet (2017) innehåller rektorsprogrammets tre separata kurser vilka 

har ett innehåll vilket i vissa delar kan tolkas ha koppling till det specialpedagogiska 

uppdraget.   

 

1) Skoljuridik och myndighetsutövning - REP001 
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Här behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i styrdokumenten och hur de 

ska förstås och tillämpas. Genom kursen ska förskolechefer och rektorer utveckla kunskaper 

och förmågor som krävs för att verka för barns och elevers rättssäkerhet, trygghet och 

studiero samt tillgång till en likvärdig utbildning. Förskolechefer och rektorer förbereds 

också för att i sin verksamhet kunna fatta och argumentera för beslut i enlighet med gällande 

lagstiftning och med stöd av juridisk metod. Enligt kursplanen till REP001 skall studenten 

efter avslutad kurs bland annat att;  

- kunna använda författningar som rör barns och elevers rättigheter och 

förskolechefens/rektorns skyldigheter för att tillförsäkra dem dessa rättigheter, 

med särskild uppmärksamhet på elever i behov av särskilt stöd och barn och 

elever med funktionsnedsättning. Kursen behandlar kraven på förskolechef och 

rektor att verka för en likvärdig utbildning samt för barns och elevers 

rättssäkerhet, trygghet och arbetsro. Elever i behov av särskilt stöd och barn och 

elever med funktionsnedsättning uppmärksammas särskilt. 

2) Mål och resultatstyrning – REP002 

I kursen behandlas i huvudsak skolans och förskolans mål- och resultatstyrning samt det 

systematiska kvalitetsarbete verksamheten skall bedriva. Kursen tar upp att kvalitetsarbete 

är ett nödvändigt redskap för att kunna urskilja vilka processer och skeenden i den egna 

verksamheten som bidrar till såväl medarbetarnas som alla barns och elevers lärande och 

utveckling. I kursen behandlas också vikten av att skapa delaktighet för medarbetare, barn 

och elever i bedömning av verksamheten. Enligt kursplanen till REP002 skall studenten 

efter avslutad kurs bland annat att;  

- kunna redogöra för de förutsättningar som påverkar barns och elevers 

utvecklings- och lärandeprocesser samt strategier för att främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande. 

3) Skolledarskap - REP003  

I kursen behandlas hur verksamheten kan ledas med utgångspunkt i det nationella uppdraget 

samt utifrån kunskap om lokala förhållanden. Kursen tar upp förskolechefens och rektorns 

uppdrag när det gäller att kommunicera och leda verksamheten med fokus på 

kunskapsmålen, undervisningens kvalitet samt värdegrundsuppdraget. I kursen behandlas 

vikten av att motivera, initiera, organisera och leda verksamhetens förändrings- och 
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utvecklingsprocesser så att barn, elever och personal stärks i sitt lärande och i sin vilja till 

utveckling. Enligt kursplanen till REP003 skall med ledarskapet i fokus, studenten efter 

avslutad kurs bland annat att;  

- kunna redogöra för teorier om organisationers, gruppers och individers 

professionella utveckling relevanta ur ett ledningsperspektiv redogöra för 

ledarskapsteorier och ledarstrategier för organisationsutveckling” samt ”planera 

organisering och ledning av verksamhetens förbättringsarbete med 

utgångspunkt i styrdokument och verksamhetens behov. 

3.5 Om främjande och förebyggande arbete i skolan  
Det främjande arbetet i skolan pågår hela tiden och utan att något särskilt har hänt. Det är 

ett långsiktigt arbete vilket pågår kontinuerligt både på och utanför lektionstid. Det handlar 

om att organisera undervisningen på ett sätt som gör att eleverna känner delaktighet och 

engagemang samt får utrymme för samtal om värderingar. Främjande arbete är en viktig del 

vid planering av verksamheten i skolan och handlar bland annat om lärares positiva 

förväntningar på elever, hur grupper organiseras samt hur lärare och elever bemöter 

varandra för att skolans miljö ska vara en trygg och tillitsfull plats där alla elever får 

möjligheter att lära och utvecklas. Syftet med det främjande arbetet är att personal och 

elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (Diskrimineringslag 

2008:567, Skollag 2010:800, Skolverket 2011). 

 

Det förebyggande arbetet i skolan fokuserar på att identifiera och avvärja risker för såväl 

otrygghet och otrivsel som diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De 

förebyggande insatserna i skolan bygger på kunskaper om relationsarbete och hur 

trakasserier och kränkningar uppstår. De handlar vidare om olika sätt att kartlägga eller 

identifiera risker och möjligheter för att utifrån det arbeta med olika förebyggande insatser 

eller åtgärder som bidrar till att ta bort riskerna. Det handlar också om att arbeta med 

aktiviteter som stärker grupper och främjar sammanhållning mellan elever. Syftet med det 

förebyggande arbetet är att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling 

(Diskrimineringslag 2008:567, Skollag 2010:800, Skolverket 2011). 
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3.6 Specialpedagog och/eller speciallärare 
Idag utbildas både speciallärare och specialpedagoger vilket inte alltid varit fallet i Sverige. 

År 1962 startade den första speciallärarutbildningen vilket var en påbyggnadsutbildning för 

lärare. Speciallärarutbildningen lades ned år 1989 och i samband med det kom den första 

Specialpedagogutbildningen, vilken startade år 1990. Från år 2007 ändrades 

specialpedagogutbildningen till att bli en kombinerad specialpedagog -och 

speciallärarutbildning. Från 2011 finns både en specialpedagogutbildning och en 

speciallärarutbildning (Silfver, september 2016). Utbildningarna innehåller idag till viss del 

samma kurser men skiljer sig i huvudsak åt genom att specialpedagogernas utbildning är 

mer inriktad mot skolutveckling och handledning samtidigt som speciallärarnas utbildning 

är mer inriktad mot kunskaper och strategier för att arbeta med elevers 

inlärningssvårigheter. I examensordningen för respektive utbildning (SFS 2011:688) 

framgår krav på kunskaper, färdigheter och förmågor för respektive examen. Nilholm 

(2012) menar samtidigt att yrkeskategorierna specialpedagoger och speciallärare till viss del 

representerar olika synsätt på hur skolan ska arbeta med elever som riskerar eller redan 

hamnat i skolsvårigheter. Nilholm uttrycker också en viss kritik kring vad som ligger till 

grund för besluten om de olika utbildningarna och professionerna och skriver;  

- Det är intressant och inte så lite skrämmande att iaktta de relativt enkla 

ideologiska ställningstaganden som används för att legitimera den ena eller den 

andra yrkesrollen när man betänker hur lite vi vet om vilka konsekvenser 

satsningen på specialpedagoger haft respektive vilka konsekvenser den 

nuvarande satsningen på speciallärare får. (s.75)  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 
 
Här presenteras tidigare forskning kring specialpedagogiska perspektiv, ledarskap, 

specialpedagogens roll, elevhälsoarbete, skolutveckling och inkludering i förhållande till 

rektorsrollen och det ansvar som följer. Rektorn har det övergripande ansvaret för skolans 

specialpedagogiska arbete vilket avser att leda, organisera och ansvara för de arbete som 

behöver göras på individ-, grupp- och organisationsnivå vilket handlar om såväl främjande- 

som förebyggande arbete eller pågående och åtgärdande insatser. Det vill säga allt arbete 

skolan gör för att tillgodose alla elever en likvärdig utbildning samt för att underlätta för 

barn i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd att nå skolans mål.  
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4.1 Perspektiv och synsätt inom specialpedagogik 

I litteraturen stöter används flera olika benämningar på perspektiv som präglat den 

specialpedagogiska forskningen. Enligt Nilholm (2005) delas specialpedagogisk forskning 

in i två olika grundperspektiv där det ena härstammar från det medicinska/psykologiska 

området och är ett traditionellt, individualistiskt perspektiv och där det andra är ett 

alternativt perspektiv och handlar om vilken betydelse sociala faktorer har för skolproblem. 

Dessa perspektiv har flera olika benämningar inom skolforskningen. Det traditionella, 

individualistiska perspektivet kallas även för kategoriskt, kompensatoriskt eller 

funktionalistiskt, med utgångspunkten att problemet finns hos eleven, medan det alternativa 

perspektivet även kallas ett relationellt, demokratiskt eller kritiskt perspektiv, med 

utgångspunkt i att bristerna finns i skola eller samhälle och att miljön måste förändras på 

något sätt för att komma tillrätta med problemet (Jmf. Emanuelsson, Persson & Rosenkvist, 

2001; Nilholm 2005). Dessutom pratar Nilholm (2005) också om dilemmaperspektivet, ett 

tredje perspektiv vilket handlar om att se problematiken både på individnivå och på 

samhällelig nivå. Med ett dilemmaperspektiv diskuteras utifrån att eleven fungerar i vissa 

situationer men inte i andra samt kring varför undervisningen fungerar ibland men inte 

alltid? Olika synsätt gör att det uppstår ett problem, det vill säga ett dilemma. Inom den 

pedagogiska forskningen finns flera andra benämningar för likartade perspektiv.  

Utifrån en studie som följt elevhälsoteamens arbete i svenska skolor, med fokus på hur barn 

diskuteras, kategoriseras och problematiseras, drar Hjörne och Säljö (2013)  slutsatsen att 

den dominerande elevsyn som är helt dominerande på skolorna är synen på eleven utifrån 

ett individualistiskt perspektiv och därmed förläggs felet hos eleven vilket också bekräftas 

av att det var ovanligt att elevhälsoteamen förde ett resonemang kring elever utifrån en 

pedagogisk analys, eller hade ett barnperspektiv och att lärarens roll sällan analyserades.  

Hylander och Guvå (2017) pekar däremot på att ny forskning om barns lärande och 

utveckling bidragit till att specialpedagogiken har utvecklats så att specialpedagogen i högre 

grad än tidigare arbetar med stöd till lärare, vilket tyder på ett kritiskt perspektiv alternativt 

ett dilemmaperspektiv. Samtidigt menar författarna att elevhälsans professioner fortfarande 

problematiserar enskilda elever alltför ofta. 

4.2 Om rektors ledarskap i den specialpedagogiska kontexten  
Berg (2003) menar att skolans historia påverkat den rådande skolkulturen, vilken kan 

beskrivas likt ett osynligt regelsystem, samt att de skolor som har en samarbetande kultur 
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har förmåga att lära tillsammans och leva upp till kraven på utveckling och därför faller 

under kategorin en lärande organisation.  

 
Enligt Precey (2011) är ledarskapet i skolan en strategisk insats, präglad av både moral och 

värderingar samtidigt som det finns en framtidsvision om skolans strävan. Precey förklarar 

att inkluderande ledarskap är en kombination av ett transformatoriskt ledarskap samt ett 

transformativt ledarskap där kunskap, färdigheter och värderingar är kvaliteter hos ledarna 

i skolan. Vidare menar Precey att det finns beteenden som är särskilt tydliga bland 

inkluderande ledare. Dessa beteenden är enligt Precey att ledaren själv visar på ett 

inkluderande förhållningssätt, att ledaren, övervakar det inkluderande arbetet samt för en 

dialog kring de strategier som används i undervisningen.  

 
Skolledaren har enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) en nyckelposition i att 

såväl planera den önskade skolutvecklingen som att tillgodose de personalens 

kompetensutvecklingsbehov. Författarna menar vidare att handledning kan vara en 

form av kompetensutveckling som gynnar utvecklingsarbetet på en skola. Scherp och 

Scherp (2007) menar att det pedagogiska ledarskapet utgörs av de arbetsinsatser skolledaren 

genomför i själva processen under ett skolutvecklingsarbete och att skolledaren både 

behöver delta i samtalen samt bidra med att skapa mening och helhet i det som sker. Enligt 

Ärlestig (2008) finns det en koppling mellan ett framgångsrikt ledarskap vilket ger effekter 

både på elevers resultat och sociala mål, med rektorers närvaro i klassrummen samt deras 

sätt att kommunicera, ge feedback och återkoppla till lärarna. Samtidigt försvåras 

varaktigheten och graden av rektorers möjlighet att genom kommunikation påverka 

verksamhet och resultat, av i vilken utsträckning och med vilken kontinuitet 

kommunikationen sker. Dessutom påverkar såväl personliga egenskaperna som förmåga till 

relationer och kommunikation samt de organisatoriska förutsättningar i en organisation, i 

vilken grad kommunikationen mellan rektor och lärare sker. En viktig påverkansfaktor på 

möjligheterna att utvecklas som individ är, enligt Conoley & Conoley (2010) att fokusera 

på människors styrkor vilket ofta glöms bort bland vuxna i skolan. Författarna menar därför 

att vuxnas relationer i skolan behöver bygga på det positiva istället för att fokusera på 

svagheter och brister. Ett positivt samarbete mellan lärare bidrar till lärares välmående 

(Conoley och Conoley, 2010). Partanen (2012) menar att det är viktig uppgift för rektor är 

att organisera och leda verksamheten på ett sätt som stödjer ett kollegialt lärande kring 

elever i behov av stöd eftersom de kunskaper lärare får genom sina erfarenheter är en viktig 

kunskapsbas som behöver komma kollegorna tillgodo. En central del av rektorers 
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pedagogiska ledarskap innebär enligt Jarl (2013) att rektor såväl tillser att personalen får 

meningsfull och relevant fortbildning som att skapa förutsättningar för att deras nya 

kunskaper omsätts i verksamheten. Klassrumsbesök är dock inte en särskilt frekvent 

förekommande aktivitet bland rektorer och anledningen till detta kan vara antingen att 

rektorer inte har tid och måste prioritera andra arbetsuppgifter eller att rektorer inte har 

kunskap om vikten av klassrumsbesök menar Jarl (2013). Enlig Leo (2015) behövs arenor 

för rektorer där det pedagogiska ledarskapet i ett skolutvecklingsperspektiv diskuteras. Han 

talar om vikten av att det skapas arenor där rektorer diskuterar med andra rektorer kring 

normer, roll och funktion i relation till bland annat närvaro i klassrummen och 

kvalitetsarbete, för att rektorer ska kunna utveckla sitt pedagogiska ledarskap vidare. 

Lindström (2016) lyfter fram betydelsen av en lärande organisation för att en skola ska 

förbättras och poängterar betydelsen av såväl dokumenterade framgångsfaktorer som 

skolledarens pedagogiska ledarskap och ett kollegialt lärande. Enligt Ersgård (2016) lägger 

skolforskare Michael Fullan stor betydelse vid ledarskapet i samband med skolans 

utvecklingsarbete och att Fullan menar att de rektorer som fullt ut fungerar som pedagogisk 

ledare, och driver förändring tillsammans med sina lärare, är de som faktiskt når resultat i 

ett konstruktivt skolutvecklingsarbete. Vidare menar Ersgård (2016) att Fullan lyfter fram 

att samarbete och förtroende för lärarnas professionalism är en viktig faktor för framgång 

samt att Fullans forskning ser stora fördelar med ett skolsystem där det finns tydliga ledare, 

på kommunal nivå men även på skolnivå som är aktiva, delaktiga och samarbetsfokuserade 

i sitt ledarskap (Ersgård, 2016). En framgångsrik organisation är enligt Senge (2007) en 

lärande organisation. För att skapa en lärande organisation krävs en ständigt pågående 

process, kreativitet och innovation. Senge menar att det finns fem principer för inlärning, 

vilka är avgörande för att utveckla en organisation; systemtänkande, personligt mästerskap, 

tankemodeller, gemensamma visioner och teamlärande. Systemtänkandet utgör grunden i 

detta och därmed blir förståelsen för såväl helheten och delarna viktigt. Chefer måste skapa 

förutsättningar för delaktighet och känsla av sammanhang och Senge poängterar här vikten 

av en gemensam vision i organisationen. Vidare behöver chefer förstå sambandet mellan 

olika företeelser, förändringsprocesser och mönster samt vara medvetna om att hela 

organisationen påverkas av beslut som tas. För att förstå helheten måste man förstå att alla 

system är cirklar av påverkan (Senge 2007).  
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4.2 Om specialpedagogens roll  
Layton (2005) har undersökt specialpedagogens roll i förhållande till ledarskapet på skolor 

i Storbritannien och menar att det saknas enighet kring innehållet i specialpedagogernas 

arbetsuppgifter samt kring vilka förväntningar det finns på specialpedagogernas roll. Layton 

såg också skillnader i, på vilket sätt specialpedagogerna får stöd av rektorerna i sitt arbete 

och lyfter därmed fram vikten av att skolledning och specialpedagoger samarbetar för att 

underlätta skolans arbete med inkludering. Cowne (2005) har också undersökt hur 

specialpedagogernas roll ser ut på skolor i Storbritannien och lyfter fram att det handledande 

uppdraget är en central del i deras arbete samt poängterar vikten av deras arbete med stöd 

och rådgivning till lärarna. Vidare lyfter Cowne fram positiva resultat från de skolor där 

specialpedagog och rektor haft ett samarbete kring resursfördelningen och tar även upp att 

det finns ett samband mellan stöd från ledningen och specialpedagogens förutsättningar att 

utföra ett adekvat uppdrag och bidra till skolutveckling men tar även upp att 

specialpedagogerna själva upplevde att de hade ett splittrat uppdrag där det var svårt att få 

tiden att räcka till (Cowne, 2005). Dennis (2004) har studerat på vilket sätt lärares 

förhållningssätt till elever i behov av stöd påverkats av den handledning de fått i samband 

med ett pågående ettårigt projekt. I sitt resultat redovisar Dennis att elever i behov av särskilt 

stöd i högre utsträckning fått stöd under inkluderade former och att lärarna blivit mer 

positiva till de utmaningar kring elever i behov av stöd de mötte i sitt arbete och drar utifrån 

sin studie slutsatsen att handledning bidrar till ökad inkludering och ett mer relationellt 

perspektiv (Dennis, 2004). Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) fann i sin studie att 

skolledares förväntningar på handledning var att lärarna skulle bli utmanade i sitt sätt att 

tänka medan lärare framför allt förväntade sig att få stöd och konkreta råd. Åberg (2009) 

visar i sin studie på att rektorer lyfter fram att det är lärares behov av hjälp kring en enskild 

elev som är den vanligaste orsaken till varför lärare önskar handledning. Partanen (2012) 

poängterar värdet av att kollegor tillsammans får möjlighet att fokusera på frågor kring 

elever i behov av stöd. Partanen menar att detta både blir ett fungerande kollegialt stöd samt 

ett tillfälle för kunskapsöverföring via erfarenhetsutbyte och att det därmed har stor 

betydelse för det kollegiala lärande. Det är också enligt Partanen (2012) vanligt 

förekommande att rektor delegerar visst ledningsansvar till specialpedagogen, vilket medför 

att specialpedagogen får en viss maktposition som i sin tur kan påverka lärarnas vilja att 

anförtro sig till specialpedagogen kring svårigheter i sitt arbete.  

 

I en studie gjord av Berglund, Malmgren Riddersporre och Sandén (2007) där 30 rektorer 

intervjuades om sin syn på specialpedagogers professionalitet, framkommer att rektorerna 
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ser specialpedagogerna som nyckelpersoner vilka har stor betydelse för skolans arbete med 

skolutveckling. Trots att skolledarna i studien konstateras ha god kännedom om 

specialpedagogernas kompetens, så skiljer det sig i hur skolledare använder den 

specialpedagogiska professionen på skolan. Likaså skiljer sig synen på vilket sätt den 

specialpedagogiska kompetensen bäst kommer till nytta för elever i behov av särskilt stöd. 

En majoritet av rektorerna i studien har en vilja att utveckla skolans arbete med inkludering.  

Vidare konstaterar författarna att de flesta av de intervjuade rektorerna också saknar 

forskning inom områden som bland annat hur en organisation passande elever i behov av 

särskilt stöd kan byggas upp på bästa sätt, om huruvida resurser satsat på rätt saker inom 

skolan för att möte behovet bland elever i behov av särskilt stöd samt kring 

värdegrundsfrågor av olika slag, till exempel betydelsen av lärares bemötande av elever i 

behov av särskilt stöd (Berglund et al, 2007).  

4.4 Om elevhälsoarbete 

Enligt Partanen (2012) fyller specialpedagogen en viktig roll i elevhälsoteamet i rollen av 

att vara en länk mellan pedagogerna och övriga professioner som ingår i elevhälsan. 

Partanen lyfter fram att specialpedagogen kan vara den enda i elevhälsoteamet som förutom 

rektorn är lärarutbildad och som därmed kan bidra med specialpedagogiska perspektiv vid 

elevhälsomöten och kring aktuella ärenden. Hjörne och Säljö (2013) beskriver 

elevhälsoteamets möten präglade av konsensus istället för att deltagarna breddar eller 

problematiserar ett problem utifrån sin profession och menar att det då uppstår en situation 

de kallar loopingeffekt. Loopingeffekt handlar om att det förekommer ett visst sätt att tala 

om ett fenomen och att det inom skolan finns ett cirkulativt sätt att samtala om eleverna. 

Författarnas studier visar att det är vanligt att problemen placeras hos eleverna. 

Tidsaspekten påverkar också mötets karaktär enligt författarna. Om tidsaspekten gör att man 

måste gå direkt på problemets kärna, så är det också större risk att problemet placeras hos 

eleven (Hjörne & Säljö, 2013). Även enligt Hylander och Guvå (2017) hamnar elevhälsans 

professioner lätt i gamla hjulspår och fokuserar på enskilda elevers svårigheter istället för 

att arbeta främjande och förebyggande. Inom skolans elevhälsa finns en bred kompetens, 

med professioner som representerar såväl omvårdnad, medicin, psykologi, socialt arbete 

och specialpedagogik. Utifrån sina specifika kompetenser har professionerna inom 

elevhälsan enligt skollagen (SFS 2010:800) i uppdrag att arbeta främjande och 

förebyggande. Guvå och Hylander (2017) menar att ledarskapet i elevhälsoteamet ställer 

särskilda krav på rektors ledarskap då det är av vikt att elevhälsoteamet utvecklar en 
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gemensam syn på elevhälsa, fungerar som ett team samt har ett väl fungerande samarbete 

med lärarna i syfte att underlätta lärarnas arbete och på så sätt också bidra till elevernas 

måluppfyllelse. Risken finns annars att elevhälsan kan fastna i gamla hjulspår och lägga tid 

på att problematisera elevers hälsa och lärande istället för att arbeta främjande utifrån en 

gemensam syn på elevhälsa (Guvå & Hylander, 2017).  

4.5 Om skolutveckling  

Olika forskare lyfter fram att det finns ett dilemma med det specialpedagogiska uppdraget i 

förhållande till rektorns ansvar och roll. Malmgren Hansen (2002) såg bland annat att 

rektorer inte hade särskilt stor kännedom om specialpedagogutbildningen och att rektorer 

inte gav specialpedagogen tillräckligt mandat för att möjliggöra att specialpedagogen kunde 

driva ett utvecklings- och förändringsarbete. Enligt Ärlestig (2008) finns det ett tydligt 

samband mellan ledarskapet och organisationens resultat, eftersom förutsättningarna för om 

-och hur arbetet kan bedrivas, beror på den rådande strukturen och kulturer i organisationen. 

Lansheim (2010) pekar på behovet av att utveckla samarbetet mellan rektorer och 

specialpedagoger och poängterade vikten av specialpedagogens mandat på skolan. Wetso 

(2014) menar att det finns stora skillnader mellan rektorers specialpedagogiska kompetens. 

Scherp och Scherp (2016) framhäver vikten av förebyggande arbete och att 

specialpedagogens kompetens ska utnyttjas och användas. Vidare menar Scherp och Scherp 

(2016) att det är av stor vikt att rektorer organiserar skolans specialpedagogiska arbete just 

med tanke på att skapa en utvecklingsorganisation med utrymme för långsiktighet och 

lärande, framför en arbetsorganisation där fokus läggs på att lösa akuta frågor. Detta för att 

undvika att bara arbetar med akuta och åtgärdande specialpedagogiska insatser (Scherp & 

Scherp, 2016).  

4.6 Om inkludering  
Lärare behöver god specialpedagogisk kompetens om undervisningen ska kunna bli riktigt 

inkluderande enligt Swärd och Florin (2011). Detta eftersom lärarens förmåga att anpassa 

undervisningen efter den enskilda elevens behov påverkar graden av inkludering och 

författarna förordar därför kontinuerlig handledning till alla lärare som önskar detta, för att 

det inkluderande arbetssättet ska utvecklas (Swärd & Florin, 2011). Det är svårt att bedöma 

om undervisningsmiljön är mer eller mindre inkluderande menar Nilholm och Alm (2012). 

Samtidigt lyfter författarna fram att medvetna ”strategier” från lärarna är framgångsfaktorer 

för graden av inkludering och poängterar att avgörande faktorer för om undervisningsmiljön 
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skall kunna anses vara inkluderande eller ej, är relationen mellan lärare-elev samt huruvida 

eleven uppfattar sig som inkluderad (Nilholm & Alm, 2012).  

Burton och Goodman (2011) har gjort en studie i Storbritannien där de undersökt 

specialpedagogernas syn på sin egen roll i inkluderingsprocessen vilket visade på att 

specialpedagogen hade stor betydelse för på vilket sätt elever i behov av särskilt stöd 

inkluderades på ett sätt som kan anses lyckat eller framgångsrikt. Deras medverkan och 

inverkan påverkade lärarna i positiv riktning 

 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Ansatsen för denna studie är en kombination av fenomenologi med inslag av hermeneutik i 

metoden samt systemteori i analys av resultat, vilket innebär att de vid intervjuerna skapade 

berättelsetexterna, tolkats och bearbetats utifrån fenomenologi i kombination med 

hermeneutik och att en systemteoretisk ansats varit utgångspunkten i analysarbetet av 

resultatet.  

5.1 Teoretisk ansats i undersökningen 
I den kvalitativa forskningen används ofta ett induktivt arbetssätt för att få fram ny kunskap, 

vilket innebär att förutsättningslös och utan hypotes undersöka verkligheten. Fenomenologi 

och hermeneutik är exempel på ansatser som vilar på det empirisk-holistiska eller 

humanvetenskapliga synsättet vilket innebär att forskaren försöker förstå det som 

observeras. Modellen kallas även för "Aristotelesmodellen". Det handlar om att finna 

innebörden i de upplevelser människor berättar om, för att kunna förstå, tolka och beskriva 

hur de upplever sin omvärld (Gunnarsson 2011). 

 

Fenomenologin kan på ett övergripande och förenklat sätt beskrivas som en filosofisk 

tanketradition vilken i huvudsak inriktar sig på hur livsvärlden kan förstås och hur mening 

kan skapas i den. Inom fenomenologin studeras människors beteenden utifrån hur 

människorna själva ser och tolkar världen. Genom att forskaren antar ett utifrånperspektiv 

och intar ett tolkande förhållningssätt till det som framkommer, finns det möjlighet att finna 

resultat som inte i första anblicken var synliga och därav kan resultatet också till viss del 

förvåna (Bryman 2009). Att forskaren är intresserad av att ta reda på människors syn på 

olika fenomen i sin omvärld innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att studien har ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. 
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Hermeneutik handlar om teori och metod i samband med tolkning av människors handlingar 

inom samhällsvetenskapen och kan då också beskrivas som en slags empatisk förståelse av 

människors beteenden och handlingar (Bryman 2008). Hermeneutik handlar också om att 

forskaren ska hitta mönster och strukturer som lyfter fram underliggande förståelse av 

någons berättelse och kunna förklara innebörden i uppfattning eller handling. Inga 

sanningar söks för att finna någon orsak-verkan (Gunnarsson 2011).  

5.2 Teoretiskt ramverk i analysen 
I analysarbetet av studiens resultat har systemteori använts som teoretisk ansats. Syftet är 

att kunna analysera hur rektors förhållande till det specialpedagogiska uppdraget ser ut och 

hur det påverkas av de olika delarna i systemet eller hur det påverkar andra delar eller 

helheten i systemet. Enligt systemteorin påverkar varje del i ett system den stora helheten 

och alla delar påverkas också av varandra och därför kan till exempel både ledarskapet och 

andra olika delar påverka den specialpedagogiska kontexten i skolan som system. En skola 

är ett system bestående av olika delar vilka bildar en helhet. De olika delarna kan 

representeras av olika årskurser eller stadium samt olika verksamheter på skolan.  Där finns 

grundskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, serviceverksamhet, ledning, lärarpersonal, 

fritidshemspersonal, servicepersonal, elever, föräldrar, lokaler, utemiljö samt olika 

pågående aktiviteter i de olika verksamheterna och så vidare.  

Grundtanken inom systemteorin är intresset för helheter utifrån de mindre delar som 

tillsammans bildar en helhet. Delarna i ett system samverkar och påverkar varandra på olika 

sätt och påverkas likaså av varandra. Om en del i systemet påverkas anses den kunna ge 

ringar på vattnet så att systemet som helhet också påverkas (Gjems, 2011). Med andra ord 

kan orsak och verkan beskrivas med att allt hänger ihop och att alla delarna i ett system 

därmed är viktiga. Helheten anses också bli större än de separata delarna tillsammans inom 

ett system. Med detta menas att ett helt system, har egenskaper vilka inte kan återfinnas i 

de olika delarna i systemet utan man talar då om begreppet ”emergens”, vilket är en ny 

kvalitativ egenskap som uppstår först på helhetsnivån. Dessutom kan dessa helheter i sin tur 

vara en del i en övergripande helhet. Inom systemteori hanteras problem utifrån ett 

helhetsperspektiv eftersom allt hänger ihop och det anses vara viktigt att systemet har 

gemensamma mål och visioner för att utvecklas och för att nå utveckling behöver 

relationerna inom systemet förstås. Ett system förändras och utvecklas genom samspel och 

samverkan (Gjems, 2011, Senge 2007, Öquist 2014). Att utifrån systemteori utöva 
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ledarskap innebär att ledaren arbetar med strukturer i systemet genom att framför att lägga 

fokus på enskilda företeelser i systemet. Samtidigt är helheten i systemet viktigt. Att ha en 

kärna av värden och idéer samt en gemensam målbild och vision anses vara viktiga 

förutsättningar för att nå utveckling i ett system vilket är ledarens ansvar att upprätthålla. 

Ledarskapet i ett systemteoretiskt perspektiv är situationsanpassat. Ledaren har ett flexibelt 

förhållningssätt, agerar strategiskt och fokuserar på målet likt en ledstjärna, vilket innebär 

att ledaren i huvudsak förmedlar tankar och idéer, pekar på det som är viktigt och väsentligt 

och är tydlig med vart hen själv står i olika frågor och åt vilket håll helheten är på väg, utan 

att på förhand staka ut den exakta vägen dit. Det handlar för ledaren om att fånga upp och 

hantera förändringsprocesser snarare än att driva dem vilket innebär att det inte är 

meningsfullt att välja en enda bestämd väg till målet. Att pröva olika vägar och att 

kommunicera, vara flexibel och ha både mod och tålamod att acceptera, hålla tillbaka och 

vänta in vid möte av motstånd, leder till framgång i ett förändringsarbete enligt ett 

systemteoretiskt tänk. Ledaren behöver ha förståelse för att det är hos medarbetaren som 

det viktiga sker. Ledaren är sändaren och medarbetaren är mottagaren. Systemtänkandet 

handlar om förståelse för relationer, funktioner, mönster och sammanhang för att förstå både 

delarna och helheten (Öquist, 2008). Helhet, kvalitet, kommunikation, relationer, samman-

hang och mönster är centrala begrepp inom systemteori (Gjems 2011, Senge 2007, Öquist 

2008).  

 

6. METOD 

I detta avsnitt beskrivs och tydliggörs den metod och de tillvägagångssätt som använts för 

att undersöka hur rektorer tänker, förstår och uppfattar, leder och förhåller sig till skolans 

specialpedagogiska uppdrag. Metodval, process, forskningsetik och trovärdighet beskrivs 

samt diskuteras slutligen i en metoddiskussion.  

6.1 Val av metod 
Eftersom studien syftar till att kunna förstå och beskriva ett specifikt ämne inom 

respondenternas vardagsvärld samt få fram respondenternas subjektiva uppfattning valdes 

en kvalitativ forskningsmetod. Att använda sig av en kvalitativ metod bidrar till möjligheten 

att ge en “nyanserad beskrivning som återger den kvalitativa mångfalden samt skillnader 

och varianter i ett fenomen, snarare än att komma fram till en fast kategorisering” (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  
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6.2 Intervjuform  
För att i undersökningen få ett kvalitativt underlag att utgå ifrån i arbetet med att besvara 

studiens syfte, användes semistrukturerade intervjuer vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är en kvalitativ forskningsmetod vilken syftar till att förstå något ur den intervjuades 

eget perspektiv. Vidare menar Bryman (2011) att semistrukturerad intervju är en flexibel 

intervjuform som tillåter följdfrågor samt ger större utrymme för att utforma svaren på ett 

valbart sätt.   

 

6.3 Urval 
Tanken var att undersöka rektorer för de tidigare skolårens tankar om skolans 

specialpedagogiska uppdrag, samt få en bild av hur rektorer med ansvar för de tidigare 

skolåren uppfattar sitt uppdrag och sin roll samt utifrån det leder skolans specialpedagogiska 

arbete, i förhållande till den specialpedagogiska kontexten utifrån undersökningens syfte 

och forskningsfrågor. Därför gjordes ett målstyrt urval av rektorer med ansvar för skolans 

lägre årskurser. Åtta rektorer på åtta olika grundskolor i tre olika kommuner i Sverige valdes 

ut. I urvalet av informanter togs inte hänsyn till identitetskategorierna ålder eller etnicitet 

eftersom studien inte att hade för avsikt att analysera underlaget i förhållande till dessa 

identitetskategorier. Däremot valdes medvetet hälften kvinnor och hälften män ut, för att få 

en spridning av informanter inom identitetskategorin kön. Det fanns ingen tanke om att 

jämföra kvinnors och mäns uppfattningar i denna studie utan syftet med det var endast att 

få en generell spridning mellan könen för att stärka generaliserbarheten i förhållande till 

identitetskategorin kön. Då den informant som avböjde medverkan var en man, ersattes han 

av en kvinnlig informant varpå det inte längre var hälften kvinnor och hälften män bland 

informanterna. I samband med urvalet var det inte känt om skolorna hade någon 

specialpedagog anställd. Att göra ett urval på detta sätt kallas enligt Bryman (2011) för ett 

målstyrt eller målinriktat urval.  

 

6.4 Utformning av intervjufrågor  
En intervjuguide bestående av öppna frågor kopplat till forskningsfrågorna formulerades 

och användes i samtliga intervjuer (bilaga 2). Intervjuguidens frågor utgick ifrån de 

områden som skulle belysas för att få svar på syfte och forskningsfrågor, utan att tappa 

möjligheten att kunna anknyta till intervjupersonernas kommentarer och agera flexibelt 

under intervjutillfällen (Bryman, 2011, s. 419). Öppna följdfrågor användes, tex; Vill du 

berätta mer om det? Hur menar du? Kan du förklara? Vad tänker du kring det? Är det något 
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du vill tillägga? För att, enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) stärka validiteten i min 

undersökning, fick några kurskamrater granska och lämna synpunkter på intervjufrågorna i 

förhållande till forskningsfrågorna.  

 

6.5 Datainsamling och genomförande av intervjuer   
En intervjuförfrågan i form av ett informationsbrev mailades ut till de målstyrt utvalda 

rektorerna (bilaga 1). I informationsbrevet förklarades syftet med intervjun, att det var 

frivilligt att delta samt att jag skulle ta ytterligare kontakt för att boka tid för eventuell 

intervju. Tider för genomförande bokades därefter via telefonkontakt. En informant avböjde 

via mail varpå en ny informant fick förfrågan och tackade ja. 

 
Innan intervjuerna genomfördes, gjordes två pilotintervjuer med rektorer, för att pröva såväl 

frågornas formuleringar som tidsåtgången. Därefter förändrades och anpassades 

intervjuguiden något enligt slutsatserna av hur pilotintervjuernas genomförande gick.  

 
Den kvalitative intervjuaren uppmuntrar respondenten att så exakt som möjligt beskriva vad 
hen upplever och känner. Respondenternas uttalanden blir ibland motsägelsefulla och under 

intervjun kan beskrivningar eller uppfattningar förändras. Respondenten kan ha upptäckt 

nya aspekter och plötsligt se nya sammanhang. Frågorna kan bidra till nya tankar för 

informantens så att deras uppfattning om ämnet utmanas eller förändras under intervjun. En 

intervju kan alltså vara en lärprocess både för intervjuaren och för respondenten (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvalitativa intervjuer är genom sin flexibilitet utformade för att få fram 

intervjupersonernas uppfattningar (Bryman, 2011).  

Intervjuerna gjordes personligen via besök på den plats respondenten själv föreslagit vilket 

företrädesvis var personens arbetsplats. Några intervjuer gjordes på annan neutral plats. 

Informanterna visade på ett avslappnat sätt stort engagemang samt var angelägna att dela 

med sig av sina reflektioner och tankar utifrån intervjufrågorna. Intervjuerna 

dokumenterades genom att spelas in via Iphone och dator. Inga justeringar gjordes av 

intervjuguiden mellan de olika intervjuerna. Totalt gjordes åtta intervjuer. Varje respondent 

intervjuades en gång. I något fall mailades en av frågorna till informanten i efterhand för 

avstämning en extra gång, eftersom svaret på intervjufrågan uppfattades svårt att tolka via 

det inspelade materialet.   
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6.6 Bearbetning, analys och tolkning av insamlat material  

Intervjumaterialet samlades in i sin helhet och hela materialet lyssnades igenom för att ge 

forskaren en uppfattning delarna i helhelheten innan bearbetning påbörjades. Intervjuerna 

bearbetades och strukturerades i omgångar genom att inspelningarna av intervjuerna först 

lyssnades igenom noggrant en och en samtidigt som frågorna i intervjumallen prickades av 

per informant, för att ge en uppfattning om huruvida frågorna besvarats i respektive intervju. 

För att sedan mer ingående kunna uppfatta respondenternas intervjusvar gjordes en skriftlig 

sammanfattning av respektive informants svar på respektive fråga, medan de inspelade 

intervjuerna per informant åter lyssnades igenom bit för bit. De sammanställda 

intervjutexterna lästes igenom per informant samtidigt som de olika frågorna i innehållet 

färgmarkerades med varsin färg utifrån respektive övergripande intervjuområden, vilka 

framgår i bilaga 2. Alla informanters svar samlades därefter färgvis gemensamt under 

respektive övergripande intervjuområde och intervjuanteckningarna lästes igenom per 

område. Egna kommentarer och tankar skrevs då samtidigt ner vid sidan om 

intervjumaterialet per område. Därefter sorterades informanternas svar om i sex nya kluster 

eller kategorier, vilka representerades av underrubrikerna i resultatdelen. Materialet lästes 

återigen igenom per rubrik under de nya kategorierna och tidigare reflektioner lästes igenom 

i samma process. Därefter gjordes en skriftlig sammanställning av informanternas svar 

under rubrikerna i resultatdelen. Informanternas intervjuer lyssnades återigen igenom i sin 

helhet för att fokusera på intervjupersonernas beskrivningar, lyssna på tonfall och ge 

möjlighet att tolka innehållet utifrån informanternas sätt att betona och resonera, varpå egna 

reflektioner och tolkningar skrevs ned parallellt med vad som sades, vilket enligt Bryman 

(2011) samt Kvale och Brinkmann (2014) benämns narrativ analys. Därefter har de 

skriftliga reflektionerna från de olika sätten att sortera och analysera materialet, analyserats, 

tolkas och till viss del sammanförts till ett resultat med syfte att försöka identifiera essensen 

av innehållet i materialet samt analysera resultatet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. 

Vid bearbetning, analys och tolkning av resultatet användes alltså två olika kluster utöver 

intervjufrågorna, dvs det insamlade materialet sorterades totalt i tre omgångar under tre 

olika kluster. Detta för att kategorisera texterna utifrån respondenternas berättelser, samt för 

tolkning, analys och jämförelse av såväl de inspelade intervjuerna med respondenternas svar 

på frågorna, samt av de skriftliga reflektionerna gjorda under bearbetningen i syfte att skriva 

fram ett resultat. Olika respondenters överensstämmande svar på frågor, färgmarkerades 

också med grönt medan sådant som olika respondenter tyckte särskilt olika om 

gulmarkerades. En viktig aspekt i förhållande till en kvalitativ studie är att studien präglas 

av forskarens förförståelse, dennes val av frågor, följdfrågor och de tolkningar som görs 
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(Kvale & Brinkmann, 2014). Med anledning av min egen rektorserfarenhet i sexton, fanns 

en god förförståelse för det kunskapsområde som skulle undersökas. Av samma anledning 

fanns det anledning att noggrant ha ett objektivt förhållningssätt i intervju, analys och 

tolkning av insamlat material genom att vara vaksam på vad som var egna synpunkter för 

att dessa inte skulle färga sättet att fråga eller tolka resultatet. I egenskap av intervjuare 

fanns en strävan att bortse från egna uppfattningar för att enligt (Kvale & Brinkmann, 2014) 

kunna se det väsentliga i respondenternas berättelser.  

6.7 Etiska överväganden 

En kvalitativ forskningsmetod ger upphov till etiska överväganden såsom samtycke eller 

frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. De 

etiska principer forskaren har att ta hänsyn till är därmed informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale och Brinkmann 2014, 

Bryman 2012). I missivbrevet vilket skickades ut innan intervjuerna bokades, fanns 

information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att det fanns möjlighet att 

när som helst avböja sitt deltagande, att informanterna och deras skolor skulle avidentifieras 

i rapporten, vem som skulle ha tillgång till inspelat material samt att det handlade om ett 

examensarbete av en student på specialpedagogprogrammet. En påminnelse om 

frivilligheten och anonymiteten gjordes också muntligt i samband med själva 

intervjutillfället. Eftersom det var frivilligt att delta i intervjun har samtycke lämnats av 

respektive informant i samband med intervjun. Vidare har inga personuppgifter eller etiskt 

känsliga uppgifter samlats in. Identifikation om på vilken skola eller i vilken kommun 

informanterna arbetar framgår inte i rapporten. Alla uppgifter vilka kan ha innehållit sådan 

information som skulle kunna gå att härleda till enskild person, skola eller kommun är 

avförda från studien, varför det således inte går att identifiera enskilda personer utifrån 

innehållet i min rapport.  

6.8 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver validitet som trovärdighet och reliabilitet som 

tillförlitlighet i kvalitativa studier. För att öka validiteten i denna studie har syfte, 

forskningsfrågor, intervjufrågor samt metodval bearbetats och analyserats för att säkerställa 

att studien undersöker det den syftar till att undersöka. För att öka reliabiliteten i denna 

studie har en semistrukturerad intervjuform valts, där intervjuguiden bestod av öppna frågor 

med utrymme för följdfrågor.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisas resultatet på undersökningen utifrån de genomförda intervjuerna 

med åtta rektorer med ansvar för grundskolans tidigare årskurser. Resultatet har bearbetats 

och analyserats så att fenomenens essens såväl som variationer framkommer, vilket 

redovisas under ett antal olika kategorier efter en inledande sammanfattning av resultatet. 

Ett medvetet val har gjorts att inte presentera eller namnge respektive respondent på något 

sätt, då studien syftar till att ta reda på hur rektorer uppfattar och leder skolans 

specialpedagogiska uppdrag. Det finns alltså ingen avsikt att redovisa de olika rektorernas 

individuella berättelser i förhållande till individ, skola eller kommun.  

7.1 Sammanfattning av resultatet 

Det framkommer en del essenser i resultatet kring rektorernas ledarskap. Det visar sig att 

rektorerna har en positiv inställning till ett samarbete med specialpedagogerna och att 

rektorerna har tillit till, och känner stort förtroende för specialpedagogernas kompetens. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv tyder detta på goda förutsättningar för skolutveckling 

eftersom några av systemteorins centrala begrepp är just relationer och kommunikation 

(Gjems, 2011).  Rektorerna upplever sig också bli avlastade av specialpedagog inom det 

specialpedagogiska området och känner stort stöd i den kompetens specialpedagogen 

besitter. Däremot är det inte så vanligt förekommande att specialpedagogerna är delaktiga i 

rektors arbete med organisatoriska frågor kring tjänstefördelning och resursfördelning. Det 

framkommer vidare att samtliga av de intervjuade rektorerna tolkar skollagens krav på 

specialpedagogisk kompetens med att det handlar om tillgång till en specialpedagogutbildad 

profession, det vill säga en specialpedagog i första hand alternativt en utbildad speciallärare. 

Det är vidare inte särskilt vanligt förekommande bland rektorerna att de delegerar beslut 

inom det specialpedagogiska området till specialpedagogerna, vilket de enligt skollagen har 

möjlighet till i vissa avseenden. Det är också ett faktum att rektorerna inte alltid har lärarna 

med sig i synen på specialpedagogens roll, men däremot finns en medvetenhet bland 

rektorerna kring vikten av specialpedagogens arbete på pedagognivå och ett pågående 

arbete bland rektorer för att specialpedagogen ska få förutsättningar för sitt arbete och 

därmed också legitimitet och mandat bland lärarna för sitt uppdrag. Enligt Lansheim (2010) 

finns det ett behov av att samarbetet mellan rektorer och specialpedagoger ökar och 

Lansheim poängterar även vikten av att specialpedagogen har mandat på skolan om de skall 

ha möjlighet utföra ett bra arbete samt kunna stötta lärarna i deras arbete.  
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7.2 Rektorers ledarskap i förhållande till det specialpedagogiska uppdraget  
Både då de intervjuade rektorerna berättar om elevhälsans arbete- och beskriver hur de har 

organiserat elevhälsan och det specialpedagogiska arbetet på skolan, så märks ett stort 

engagemang bland rektorerna. Något som blir uppenbart och kan anses som en essens, är 

att rektorerna i föreliggande studie förmedlar vikten av tydlighet kring såväl ledarskap, 

rutiner och struktur i arbetet med att leda skolan. Detta går helt i linje med Ärlestig (2008) 

som menar att en organisations resultat till stor del påverkas av hur tydligt och strukturerat 

ledarskapet är. Vidare poängterar rektorerna vikten av att organisera för både elevhälsans- 

och specialpedagogens respektive speciallärarens arbete, vilket i systemteorin lyfts fram 

som ett av de centrala begreppen, nämligen sammanhang och mönster, eller cirkularitet 

vilket också är ett begrepp som används i sammanhanget. Samtidigt framkommer att 

ledarstilen sannolikt skiljer sig en del mellan de intervjuande rektorerna vilket följande citat 

från tre av de intervjuade rektorerna vittnar om; 

- Jag tycker det är jätteviktigt att man tänker på behoven och inte rättvisan och det 

känner jag är väldigt viktigt att det också blir tydliggjort. 

- Jag försöker ju vara en ledare som ger mkt eget ansvar och låter pedagogerna växa 

på det sättet, vara i bakgrunden och stötta och visa att jag har förtroende för det som 

görs. 

- Jag är väldigt tydligt och jag ställer nog ganska höga krav och jag kan också säga 

det vilket en del har svårt med. 

 

Formen för upplägget av arbetet förefaller kunna variera på olika skolor av olika 

anledningar. Det visar sig överlag finnas tydliga rutiner för möten och arbetsgångar, samt 

strategier för hur rektor och elevhälsa ska komma närmare lärarna i arbetet kring eleverna. 

Dels för att samarbeta och stötta, dels för att motverka att elever bollas mellan 

lärare/arbetslag och elevhälsoteam. Större skolor har generellt en tydligare struktur för 

arbetsgången och mötesformerna än vad mindre skolor har. På de mindre skolorna där rektor 

har sin arbetsplats på skolan, befinner sig rektor på plats under större delen av veckan och 

där förefaller rektor också vara väl insatt i alla skolans elevärenden och rutinerna beskrivs 

också något mindre formella. Däremot fanns det en mycket tydlig struktur och arbetsgång 

inom ett rektorsområde där flera mindre skolenheter ingår och där rektorn inte har sin 

arbetsplats på enheterna. Det verkar vara en förutsättning för att kunna få till önskvärda eller 

nödvändiga mötesplatser eftersom det inte finns möjlighet till spontana möten och samtal i 

samma utsträckning som på de skolor där rektor har sitt arbetsrum. Rektorer förefaller vara 

flexibla i sitt sätt att organisera elevhälsan och det specialpedagogiska arbetet med god 
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förståelse för vad organisationen behöver och för att det skall fungera på bästa sätt utifrån 

aktuella förutsättningar. Inom systemteorin där man tänker att mindre delar bildar en helhet, 

finns en medveten tanke om att ett systems delar samverkar och påverkar såväl varandra 

som helheten, vilket i studien också framkom som en medvetenhet tanke bland rektorerna. 

Rektorerna förefaller vara bekväma med utrymmet för flexibilitet kring detta och ser positivt 

på möjligheterna att själv kunna utforma arbetets ramar. Däremot framkommer det i 

föreliggande studie att det finns saker att arbeta vidare med och utveckla vidare, vilket två 

av rektorerna ger uttryck för genom följande kommentarer; 

- Vi i elevhälsan måste ta ansvar för att den här ”tennismatchen” inte pågår, där vi 

bollar över problem till varandra och där vi inte är tydliga med vems uppgift det är 

att jobba med problemet.  

- Jag har nu identifierat att kurator och skolsköterska inte har samma syn som mig och 

specialpedagogen. Jag funderar på hur vi ska komma framåt här… hur ska jag få 

med mig dessa professioner? 

Det senare uttalandet kan enligt systemteorin tolkas som att rektorn söker strategier för hur 

hen ska agera för att höja kvaliteten på arbetet i elevhälsoteamet samt att hen fokuserar på 

målet att komma fram till en samsyn hos alla professioner i elevhälsoteamet.  

7.3 Rektorers och specialpedagogers förhållande och samarbete 
Ett annat resultat som kan ses i föreliggande studie är, att rektorer anser att det finns en 

tydlig skillnad mellan specialpedagog och speciallärare och att det är relativt vanligt 

förekommande att skolorna har båda professionerna anställda eller att rektor har en önskan 

om detta. Med anledning av ekonomin eller på grund av att det saknas tillgång till 

professionerna menar vissa rektorer att detta trots allt inte är genomförbart. Det finns en 

vilja bland rektorer att kunna utnyttja de specifika kompetenser specialpedagog respektive 

speciallärare har, utan att för den skull vara lika tydlig med att deras arbetsinnehåll är helt 

olikt och tydligt uppdelat. Den optimala situationen för rektorn på en skola förefaller alltså 

vara att ha tillgång till en specialpedagog och en eller två speciallärare som arbetar i ett team 

tillsammans för att kunna hjälpas åt samt fördela olika arbetsområden utifrån profession och 

behov i verksamheten. Där det finns både specialpedagog och speciallärare är det tydligt att 

rektor gör skillnad på vad specialläraren respektive specialpedagogen ansvarar mest för, 

arbetar mest med och fokuserar på i första hand. När eleverna behöver insatser så är det 

specialläraren som är tänkt att stötta och när det är lärarna som behöver stöd så är tanken att 

det är specialpedagogens uppgift att stödja och handleda lärarna. 
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En essens blir därmed att rektorer har bra inblick i skillnaderna mellan specialpedagogens 

och speciallärarens kompetenser, att de värdesätter den specialpedagogiska kompetensen 

samt skiljer mellan specialpedagogens och speciallärarens kompetenser genom att de 

används på ett relevant och ändamålsenligt sätt. Det framgår också som ett faktum att 

rektorerna inte alltid har lärarna med sig för att legitimera specialpedagogens roll, men att 

det pågår ett medvetet arbete bland rektorerna för att stärka och legitimera 

specialpedagogens roll bland lärarna på skolan vilket följande citat från två rektorer får vara 

exempel på; 

- Lärarna själva efterfrågar speciallärare medan jag ser att vi behöver specialpedagog. 

- Vi har jobbat rätt så stenhårt. I början önskade lärarna mer speciallärare och vi 

rektorer fick stå på oss. Idag, tre år senare, har det förändrats och personalen 

uppskattar specialpedagogens arbete mer.  

Citaten ger exempel på att rektorerna har kommit olika långt med detta på sina skolor. Det 

senare citatet visar också, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, att rektorerna haft fokus 

på målet och arbetat medvetet för att nå dit. I linje med systemteorins idéer om hur 

utveckling skall kunna ske i en organisation, framgår i intervjuerna att rektorerna varit 

tydliga och tagit ställning i frågan samtidigt som de har haft mod att vänta in resultatet och 

tålamod att låta processer ha sin gång.  

Rektorernas samarbete med de specialpedagogiska professionerna värderas högt i 

föreliggande studie bland rektorerna, vilka menar att det både är en nödvändig resurs på 

skolan samt att deras arbete bidrar till skolutveckling och måluppfyllelse samtidigt som det 

också avlastar rektor. Även detta visar, ut ett systemteoretiskt perspektiv på hur samarbete 

är en framgångsfaktor. 

7.4 Rektorers tankar om begreppet specialpedagogisk kompetens 
Tillgången till utbildade specialpedagoger är begränsad och kan te sig olika beroende på 

såväl kommunens- som skolans placering. En bidragande faktor till högre tillgänglighet är 

sannolikt närheten till ett lärosäte där specialpedagoger utbildas, vilket också framgick i 

föreliggande studie. Vissa rektorer har inte upplevt att det varit svårt att rekrytera 

specialpedagoger, medan andra har vakanta tjänster i väntan på att behörig sökande skall 

dyka upp. Eftersom rektorer är ansvariga för att det finns en elevhälsa på skolan som 

innefattar specialpedagogisk kompetens, så kan det såklart ställa till problem ifall 

kompetensen inte finns att tillgå. Då ingen specifik profession nämns i skollagen för 

utförandet av specialpedagogiskt stöd i elevhälsan, så finns det därmed ett brett 
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tolkningsutrymme för rektorer vid tillsättning av specialpedagog eller en motsvarande 

profession som skall inneha ansvaret för skolans specialpedagogiska arbete. Rektorerna i 

föreliggande studie förefaller tolka skollagens skrivning med att det handlar om tillgång till 

en person med relevant eller adekvat specialpedagogisk utbildning, företrädesvis en 

utbildad specialpedagog. Tankarna går isär något bland de intervjuade rektorerna vilket 

nedanstående citat från fem av rektorerna ger exempel på; 

- För mig är det självklart att det skall finnas specialpedagog på skolan.  

- Om jag inte hade specialpedagog så skulle jag lösa det på annat sätt och egentligen 

tänker jag inte att det ena behöver vara sämre än det andra och en jätteerfaren lärare 

har ju också det där i ryggmärgen.  

- Specialpedagogen är en viktig roll och behövs verkligen. Sen behövs även 

speciallärare. 

- Jag tänker såhär; jag behöver ha specialpedagog. Alltså… bara specialpedagogisk 

kompetens är inte ”good enough”. Det behöver vara någon som är specialpedagog. 

För att få in de specialpedagogiska grunderna. Någon som vågar ställa frågor, någon 

som kan säga att jag har läst och kan de här bitarna.  

- För mig som rektor är det inte tillräckligt stöd om någon bara läst lite 

specialpedagogik. Jag behöver en specialpedagog som förstår 

specialpedagoguppdraget.  

Rektorernas kommentarer ovan kretsar alltså i huvudsak kring frågor om huruvida en 

utbildad specialpedagog eller speciallärare är mest relevant att satsa på. Funderingar finns 

också kring om det kanske till och med räcker med en erfaren lärare med mycket erfarenhet 

av undervisning och kan utgöra en extra person på skolan för att tillgodose många lärares 

önskemål om att få mer stöd av speciallärare. Det framkommer vidare i föreliggande studie 

att lärare har en tendens att efterfråga speciallärare i första hand och generellt inte är lika 

intresserade av en specialpedagogisk resurs om frågan kommer upp. Övervägande av de 

intervjuade rektorerna var däremot själva övertygade om att en specialpedagog är en tillgång 

för skolan, vilket tre av rektorernas kommenterar ger tydliga exempel på här; 

- I min värld tänker jag att om det är specialpedagogisk kompetens man behöver, så 

måste det vara en person som har utbildat sig, antingen speciallärare eller 

specialpedagog.  

- Eftersom jag själv har specialpedagogisk utbildning så har jag ju tillgång till det 

oavsett, men så tänker jag inte.  Jag vill ha en specialpedagog på skolan.   

- För mig är det så självklart att det ska finnas en specialpedagog, eftersom jag har 

den bakgrunden också… så tänker jag att det är ett annat synsätt, ett annat sätt att 
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tänkta och en annan kunskap alltså, det är så mycket så jag tänker att det är nog 

viktigt i en organisation att man har den kunskapen att luta sig mot när det svajar 

och att man kan få den handledningen. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan här tolkas att rektorerna inte har för avsikt att 

vänta in lärarnas efterfrågan på specialpedagog utan snarare har för avsikt att agera 

strategiskt genom att anställa en specialpedagog och därefter hantera de 

förändringsprocesser som utifrån detta blir aktuella.   

7.5 Rektorers tankar om elevhälsans arbete  
Det går inte att hitta någon essens kring vad det är som gör att elevhälsoarbetet och de 

specialpedagogiska insatserna på skolan är mer eller mindre av främjande eller 

förebyggande art. Viktiga parametrar för ett lyckat främjande och förebyggande arbete 

förefaller vara att chefen är tydlig och närvarande, att det finns en samhörighet bland 

personalen på skolan samt att personal har en positiv inställning och positiva tankar om 

eleverna. Däremot är det tydligt att rektorer anser att all personal på skolan generellt behöver 

mer kunskap kring elever med neuropsykiatriska funktionshinder, samt att personalens 

förmåga att självständigt arbeta med extra anpassningar kan höjas genom olika 

fortbildningsinsatser. Nedanstående uttalande exemplifierar rektorernas tankar kring 

behovet av att lärare utvecklar sitt sätt att undervisa och möta alla elever i klassrummet:  

- Alla lärare behöver få mer kompetens i sitt arbete med extra anpassningar så att det 

blir en naturlig del av sättet att arbeta i klassrummet. 

 
Vissa rektorer kopplar samman skolans värdegrundsarbete med skolans elevhälsoarbete och 

den specialpedagogiska kontexten på skolan då tankar framkommer i intervjuerna kring att 

bemötande, relationer och värdegrundsarbete är en del av skolans helhetsperspektiv alla 

behöver vara delaktiga i. I föreliggande studie framkommer vidare att rektorer har stor tillit 

till specialpedagogens kompetens genom att många rektorer faktiskt beskriver att de 

upplever både ett stort stöd från specialpedagogen samt att de blir avlastade av det ansvar 

specialpedagogen tar. Det framkommer vidare att rektorer delegerar arbetsuppgifter och 

ansvar till specialpedagogerna i mer eller mindre utsträckning. Cowne (2005) lyfter fram 

att det finns ett en tydlig koppling mellan ledningens stöd och specialpedagogens 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag och bidra till skolutveckling (Cowne, 2005). Det 

förefaller dock vara ovanligt att rektorer delegerar det yttersta formella beslutet i 

specialpedagogiska frågor. När det kommer till formella beslut så är står rektor för detta och 

är till exempel den som skriver under olika dokument. På så sätt har också rektorerna 
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möjlighet att göra en sista översyn eller kontroll, alternativt bli insatta i detaljerna i de 

ärenden som kräver beslut. Detta förfarande visar på att det finns ett väl fungerade 

samarbete mellan rektorer och specialpedagoger samt att rektorerna har hög tillit till 

specialpedagogernas kompetens och att specialpedagogernas kompetens är en tillgång för 

rektorerna. Samtidigt visar det också på vissa skillnader mellan hur rektorerna förhåller sig. 

Det är vidare tydligt att de flesta rektorerna vill ha kontroll på allt. Detta exemplifieras 

tydligt i följande kommentarer från fem av rektorerna i studien; 

- Det är en nödvändighet för mig att kunna delegera till specialpedagogen om jag ska 

hinna med mitt övriga uppdrag. Det är oerhört avlastande för mig att ha någon att 

delegera till! 

- Jag vill nog ha koll! Vi har ett perfekt arbetssätt då specialpedagogen som har 

kompetensen lägger fram förslag och jag tar beslut utifrån det. 

- Mycket handlar om att jag själv behöver få mer erfarenhet och bli trygg i det jag gör. 

- Det gör jag så gott jag kan. Jag delegerar till specialpedagogen. Hon får fatta 

besluten. Jag vet att hon är väldigt metodisk och gör ett bra arbete så jag behöver 

inte sitta där och lusläsa. Hon lever upp till en ”riktig specialpedagog”.  

- Jag har ett bra samarbete med min specialpedagog men jag tror inte att jag skulle få 

en högre arbetsbelastning utan specialpedagog. Då skulle jag istället delegera arbetet 

till någon lärare. 

Denna positiva syn rektorerna ändå ger uttryck för när det gäller samarbetet med 

specialpedagogerna, kan utifrån ett systemteoretiskt perspektiv tolkas som ett forum där 

rektorer och specialpedagoger tillsammans försöker skapa en helhet av de olika delarna på 

en skola. Vidare främjas också relationerna mellan rektor och specialpedagog i samarbetet. 

7.6 Om rektors ansvar för det specialpedagogiska uppdraget 
Rektorer upplever sig ha ett komplext och brett uppdrag. De flesta rektorer i föreliggande 

studie ser ändå ansvaret för elevhälsan och ansvaret för de specialpedagogiska frågorna i 

uppdraget som en självklar och naturlig del av sitt uppdrag. Eftersom det yttersta ansvaret 

för hela skolverksamheten och allt inom skolans verksamhet ligger på rektor, så förefaller 

det vara något självklart som rektorerna fullt ut anser ingår i deras ansvar. Däremot kan det 

tolkas att uppdraget är svårt och att rektorer sannolikt funderar mer på innebörden av 

ansvaret i detta än kring andra delar i sitt uppdrag, vilket visar sig i följande kommentarer 

från tre av rektorerna;  

- Jag tycker det är komplext att förhålla sig till, trots att det är väldigt logiskt. Vi har 

ju också en praktik som inte alltid stämmer in i ”mallen”.  
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- När föräldrar som trycker på med vad dom vill, är det viktigt att man tänker på vems 

behovet är. 

- Det handlar ju i slutändan om att alla elevers behov ska tillgodoses.  

 

Det visar sig i föreliggande studie att rektorer generellt sett är intresserade och relativt trygga 

och kunniga i sitt specialpedagogiska uppdrag. Det framkommer också tydligt att de 

rektorer som arbetat längre och därmed har mer erfarenhet av arbetet, också känner sig 

säkrare än de rektorer med mindre erfarenhet. Det visade sig dessutom att några av de 

intervjuade rektorerna hade specialpedagogisk utbildning sedan tidigare vilket är en faktor 

som förefaller bidra till en högre trygghet i uppdraget. De rektorer som varken har 

specialpedagogisk utbildning eller lång erfarenhet från rektorsuppdraget känner också minst 

trygghet i sitt specialpedagogiska uppdrag vilket följande uttalanden från fem av rektorerna 

ger tydliga exempel på; 

- Egentligen är det ju lite tokigt att den som är bäst utbildad och kunnig på detta, inte 

också kan ha det yttersta ansvaret. Men det är ju som det är i skollagen.  

- Jag har inte mycket kunskaper men jag lär mig ju saker hela tiden. 

- Jag känner mig trygg utifrån att det är en del av mitt uppdrag och eftersom jag jobbat 

så länge.  

- Min egen specialpedagogiska kompetens har ändrats enormt mycket under åren som 

jag har varit rektor jämfört med när jag var lärare. Hur jag förstår och tänker. 

- Det som kan vara svårt ibland är sådana gånger då vårdnadshavare agerar kring 

elevhälsans arbete utifrån att de är ”rättshaverister”. Det har varit de tuffaste 

perioderna i mitt skolledarliv.   

  

7.7 Rektorer om specialpedagogiska perspektiv i rektorsutbildningen  
Rektorerna i undersökningen har gått rektorsutbildningen för olika länge sedan. Någon gick 

utbildningen för så länge sedan att hen inte minns mycket av innehållet och någon går på 

rektorsutbildningen för närvarande. En essens, av rektorernas upplevelse av 

rektorsutbildningens fokus på specialpedagogiska frågor, är att utbildningen inte haft något 

större specialpedagogiskt fokus även om vissa begrepp som inkludering, elever i behov av 

särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram kommit upp. Flera informanter menar 

att utbildningen med fördel hade kunnat ha mer inslag av specialpedagogik samt ett bredare 

specialpedagogiskt fokus än vad rektorerna erfarit eller erfar från utbildningen. För de 

rektorer vilka var under utbildning för närvarande fanns det kommande inslag av både 

juridik med skollagens krav såväl som riktlinjer och regler kring åtgärdsprogram osv. Där 
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fanns också med litteratur om inkludering samt innehåll av olika specialpedagogiska 

begrepp som segregering, normalitet och avvikelse till exempel. Fyra av rektorerna 

kommenterar det specialpedagogiska innehållet i rektorsutbildningen såhär; 

- Gick första omgången på den nya /nuvarande utbildningen. Tycker inte att vi kom 

in på specialpedagogik i den utbildningen. 

- Oj, nej alltså det var ju nästan ingenting om specialpedagogik. Först var det juridik, 

sen mål och resultatstyrning och sen ledarskap. Jag började 2012 och blev klar 2015. 

- Jag går andra året på RUT nu. Det är mer juridiken och hur man jobbar med 

elevhälsan på skolan kopplat till det som står juridiskt som vi jobbat med hittills. Jag 

började läsa litteratur för kommande internat idag och det handlade mycket om en 

skola för ALLA barn med begrepp som inkludering, segregering, normalitet, 

avvikelse. 

- Jag går andra året på RUT nu. Jag har inte upplevt att vi haft eller har något specifikt 

om specialpedagogik. 

  

 
 

8. DISKUSSION  

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur rektorer, för grundskolans 

tidigare år, uppfattar och leder skolans specialpedagogiska uppdrag. I följande del av 

uppsatsen diskuteras rapportens resultat. I kapitlets första del diskuteras innebörden av 

rektorernas uppdrag i förhållande till deras ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag 

samt studiens syfte. Därefter diskuteras resultaten i förhållande till studiens frågeställningar. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion följt av förslag på vidare forskning.  

8.1 Hur rektorer förhåller sig till skolans specialpedagogiska uppdrag  
Det kan konstateras att rektorers uppdrag generellt är komplext och att det innehåller många 

olika delar av både chefskap och ledarskap. De intervjuade rektorerna ger en bild av att 

kunna ha många bollar i luften samtidigt. Rektorerna visar även på en förmåga att vara insatt 

i de olika delarna i verksamheten med god förståelse för delarnas samband samt överblick 

över helheten. I skolan finns förutom verksamhetens- och innehållets olika delar dessutom 

enskilda individer, vilka befinner sig på olika plan i förhållande till sitt uppdrag. Dessutom 

är den lokala skolan i sin helhet också en del i den övergripande helheten av skolverksamhet 

i en kommun, vilket innebär att de vissa gånger kommer krav på utvecklingsarbeten eller 
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förändringsarbeten uppifrån och med förväntningar på att skolenheterna skall visa på snabba 

resultat. Att leda och ansvara för skolans utveckling samt tillse att verksamheten når 

uppsatta mål är en utmaning för rektorer. Enligt ett systemteoretiskt perspektiv är det inte 

alltid möjligt att hantera de krav som kommer utifrån eller uppifrån med krav om snabba 

beslut, på ett sätt som ger särskilt bra effekt för utveckling av den egna verksamheten. Inom 

systemteorin har ledaren en stor betydelse för organisationens utveckling. Ledarens behöver 

vara flexibel och samtidigt agera strategiskt utan att på förhand peka ut den exakta vägen, 

inte genom att driva förändringsprocesser utan genom att istället visa på målet, 

entusiasmera, föra dialog, ta ställning, fånga upp, hantera och hålla samman processerna i 

de olika delarna i organisationen. Dessutom anses relationer och förståelse inom 

organisationen ha stor betydelse inom systemteorin, för att utveckling skall kunna ske. En 

viktig roll för ledaren är därmed att vara en ledstjärna och se till att det finns en gemensam 

vision som håller samman organisationen (Öquist, 2008). 

Ledarskapet för skolan har blivit betydligt mer komplext under de sista 10–15 åren och att 

nå framgång med skolans utveckling för att lyckas inkludera och möta varje elev på bästa 

sätt, ställer stora krav på ledarskapet. En intressant tanke vore att inrätta en enhetschefstjänst 

för elevhälsan, på varje skola. Ett samarbete mellan en elevhälsachef och en rektor torde 

sannolikt skapa den dialog och det lärande som behövs för att ledningen ska kunna finnas 

närmare lärarna, samt kunna ta bästa tänkbara beslut för att främja skolans 

specialpedagogiska utveckling och arbete. Ett alternativt skulle också kunna vara en 

specialpedagog i rollen som biträdande rektor, med ansvar och befogenheter för skolans 

specialpedagogiska arbete istället för att avlasta huvudrektorn med ansvar för ett visst antal 

personal vilket annars är en bruklig ordning. 

Skolan utvecklas hela tiden men samtidigt är det också mycket krafter utifrån vilka bidrar 

till att konservera skolan eller bromsa utvecklingen. Tradition och trygghet i form av 

igenkänning spelar sannolikt in på skolans möjligheter att utvecklas. En intressant aspekt är 

när personal i skolan möter nya begrepp som kan vara en möjlighet och en dörröppnare till 

nya sätt att se på saker, men som samtidigt riskerar att bli begrepp använda av alla utan att 

det egentligen finns en samsyn kring dem. Det är därmed tänkvärt när begreppet 

inlärningssvårigheter diskuteras av Hjörne och Säljö (2013). Författarna syftar på att elever 

kan ha studiesvårigheter utan att ha inlärningssvårigheter, eftersom studiesvårigheter kan 

vara en svårighet att passa in i skolans strukturer utan att eleven själv har några svårigheter 

att lära sig i andra miljöer (Hjörne & Säljö, 2013).  
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Vidare är min egen erfarenhet att det finns vårdnadshavare som, medvetet eller omedvetet, 

starkt arbetar för att konservera skolans utveckling. Eftersom det innebär stor trygghet i att 

känna igen sig så blir det för vissa vårdnadshavare skrämmande när skolan arbetar på ett 

sätt där vårdnadshavare inte känner igen sig, även om skolans arbete både är evidensbaserat 

och rätt. Exempelvis kan det komma krav från vårdnadshavare att skolan skall exkludera 

elever som har behov av extra anpassningar, särskilt stöd, utifrån att vårdnadshavarna anser 

eller tror att deras egna barn får mindre resurser eller blir störda. Detta tillsammans med att 

ett antal vårdnadshavare idag också generellt har ett stort engagemang i att vilja påverka 

och tillse att just deras barn får den skola vårdnadshavarna anser sig har rätt att kräva, 

medför att rektorer får lägga mycket tid på att förklara eller försvara skolans sätt att arbeta 

eller på att besvara skolverksanmälningar. Någon rektor i föreliggande studie tog också upp 

att det svåraste hen träffat på i sitt rektorsuppdrag var just när hen hade att göra med 

vårdnadshavare vilka agerade med ett rättshaveristiskt beteende. Utifrån min egen 

rektorserfarenhet finns en medveten om att det i rektorsuppdraget ingår en hel del oväntade 

men tidskrävande arbetsuppgifter som egentligen inte är synliga i uppdraget vilket sannolikt 

ibland försvårar rektors möjligheter att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt eller 

inom ramen för ordinarie arbetstid. Det diskuteras även i media då och då om att rektorer 

inte stannar kvar i yrket särskilt många år, vilket också skulle kunna medföra att rektorers 

förutsättningar med det specialpedagogiska uppdraget i skolan blir sämre eftersom det i 

föreliggande studie var tydligt att rektorers erfarenhet bidrog till en ökad kunskap och 

trygghet med uppdragets alla delar.  

8.2 Studiens frågeställningar diskuteras  
Här nedan diskuteras studiens fyra frågeställningar utifrån studiens resultat. 

 
8.2.1 På vilket sätt organiserar rektorer skolans arbete kring det specialpedagogiska 

uppdraget? 

När det gäller den första forskningsfrågan visar resultatet att rektorer tar ansvar för att 

organisera kring det specialpedagogiska uppdraget samt att det finns en flexibilitet som 

framför allt förefaller ha att göra med förutsättningar och behov i den organisation rektor 

ansvarar för. Det framgår också tydligt i föreliggande studie att rektorer vill att 

specialpedagog arbetar mot lärare för att ge stöd och råd vilket kan tolkas på så sätt att det 

finns en positiv inställning till handledning även om frågan om handledning inte ställdes 

specifikt i intervjuerna. I tidigare forskning har det också framkommit att rektorer behöver 

tillse att det finns tillgång till specialpedagog men också att specialpedagog har mandat att 
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handleda lärarna. Det har i forskningen tydligt framkommit att handledning är en 

framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och bidra till att lärarna blir bättre på att 

möta alla elever med olika förutsättningar (Dennis, 2004; Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2005; Åberg 2009). Att rektorerna organiserar arbetet kring elevhälsan på olika 

sätt kunde man i föreliggande studie anta handlade om att rektorerna var flexibla och 

anpassade verksamheten utifrån organisationen och dess behov. Det finns visserligen också 

en annan möjlig anledning till att organisationen kring det specialpedagogiska arbetet på 

olika skolor ser så olika ut, vilket är att varken rutiner eller arbetsformer kring elevhälsans 

arbete finns reglerade i skolans styrdokument eller i kommunernas policys. Däremot finns 

tydliga riktlinjer för vad som gäller kring extra anpassningar och särskilt stöd. 

 
8.2.2 Hur uppfattar rektorer sitt ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag? 

I förhållande till den andra forskningsfrågan kan konstateras att i och med den ambition 

man finner bland rektorer, så förefaller det vara självklart att rektorer tar skolans 

specialpedagogiska uppdrag på stort allvar och lägger ner mycket arbete för att det skall 

fungera bra. Rektorer är generellt insatta i både lagstiftning, riktlinjer, aktuell forskning och 

nya rön kring framgångsfaktorer i arbetet med elever i behov även om rektorer med mer 

erfarenhet av rektorsyrket känner sig säkrare i uppdraget. Likväl finns det sannolikt en viss 

risk med att nya rektorer saknar dels formell kunskap och dels erfarenhet vilket skulle kunna 

påverka arbetet negativt vilket föranleder mig att fundera över hur detta påverkar oerfarna 

rektorers vilja att stanna kvar i yrket eller ej.  

8.2.3 Hur ser rektorer på sin egen specialpedagogiska kunskap och kompetens? 

I samband med den tredje forskningsfrågan framkommer att alla rektorer i föreliggande  

studie förhåller sig professionella till sitt uppdrag oavsett hur de ser på sin egen 

specialpedagogiska kompetens. Kravet på rektors övergripande ansvar är tydligt i skollagen 

men det är också uppenbart att rektorer saknar formell kompetens i paritet till ansvaret 

utifrån skollagen. Både rektorernas tidigare erfarenhet samt deras rektorserfarenhet 

förefaller påverka den informella kompetens rektorerna besitter eftersom det framkommer 

att rektorerna är mycket insatta och kunniga i ämnet. Några av rektorerna talar också om att 

den erfarenhet arbetet med specialpedagogiska frågor och ärenden hen får i och med sitt 

rektorsansvar, också gjort att hen lärt sig mycket. Någon rektor tar upp att hen lärt sig och 

lär sig mycket hela tiden av den specialpedagog med stor erfarenhet som finns på skolan.  
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I rektorsutbildningen förefaller rektorer inte få någon särskilt gedigen fortbildning i ämnet 

specialpedagogik, även om vissa specialpedagogiska aspekter finns med i de kurser vilka 

ingår i utbildningen. Det är därför enligt min mening mycket förvånande att skollagen inte 

sätter högre tilltro till- eller sätter större krav på att en specialpedagogisk profession skall 

finnas tillgänglig på varje skola. Dessutom är det anmärkningsvärt att skollagen av någon 

anledning förringar just professionen specialpedagog och att det just för de arbetsuppgifter 

som förväntas utföras enligt skollagen, inte finns ett behörighetskrav eller ett 

legitimationskrav, vilket skiljer sig mot de övriga specialkompetenser som nämns i 

skollagen och vilkas professioner finns tydligt kravspecificerade, till exempel kurator och 

skolsköterska. Däremot har jag stora förhoppningar och även förväntningar på att resultatet 

av utredningen ”Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås” vilken Åsa Karle har fått i uppdrag att genomföra, 

kommer att bidra till att professionen specialpedagog både får en stärkt roll och ett betydligt 

större inflytande och befogenheter över skolans elevhälsoarbete och specialpedagogiska 

insatser.  

8.2.4 Vad tänker rektorer kring sitt ledarskap i förhållande till skolans 

specialpedagogiska kontext? 

I förhållande till den fjärde och sista forskningsfrågan framkommer att rektorerna inte 

särskiljer sitt ledarskap specifikt just kring skolans specialpedagogiska uppdrag. Respektive 

rektor förefaller se sitt uppdrag som en helhet utifrån de delar som finns i uppdraget och 

deras ledarskap är inriktat på helheten även om de, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är 

mycket medvetna om att de ansvarar för att också leda de olika delarna i sitt uppdrag.  

Rektorerna i föreliggande studie var överlag bekväma och trygga i sina ledningsuppdrag 

även om det framkom att deras kunskaper och erfarenheter inte fullt ut var i paritet med de 

krav som ställs. Vidare är det mycket positivt att det i rektorernas berättelser genomgående 

kunde skönjas ett kritiskt perspektiv genom att problemen inte lades hos eleven utan söktes 

i skolmiljön. Jämfört med tidigare forskning ligger därmed resultatet i föreliggande studie i 

linje med Hylander och Guvå (2017) vilka menar att forskningen har bidragit till att 

förhållningssättet på skolorna har utvecklats från ett individualistiskt perspektiv mot ett 

kritiskt perspektiv alternativt ett dilemmaperspektiv och inte alls i linje med de resultat 

Hjörne och Säljö (2013) tidigare presenterade då de i sina studier kommit fram till att ett 

individualistiskt perspektiv dominerade på skolorna. Det förefaller troligt att synen på 

inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd i dagens skola faktiskt utvecklats mycket 

på de senaste fyra-fem åren, vilket jag också i min egen praktik tycker mig ha kunnat se. 



 

42 
 

Samtidigt framkom i föreliggande studie att en samsyn kring elevperspektivet saknades 

bland elevhälsans olika professioner och framför allt bland de professioner som saknar 

pedagogisk utbildning, vilket ligger helt i linje med Hylander och Guvå (2017) vilka menar 

att det fortfarande alltför ofta förekommer att elever problematiseras av elevhälsans 

professioner.  

8.3 Metoddiskussion  
Semistrukturerad intervju var ett lämpligt sätt att använda i en kvalitativ studie för att få 

svar på studiens syfte och frågeställningar. Något som sannolikt påverkat resultatet i denna 

undersökning är informanternas tidigare erfarenheter och bakgrund, var och ens 

erfarenheter och kompetens samt individuellt förhållningssätt till ledarskap och samarbete. 

Vissa av informanterna hade endast några års rektorserfarenhet och andra hade en betydligt 

längre erfarenhet av rektorsrollen. Resultatet beskriver informanters upplevelser och syn på 

uppdraget samt på hur de agerar och tänker kring det specialpedagogiska uppdraget, utifrån 

erfarenheter, kompetens och förutsättningar. Trots detta kan resultatet ses representativt till 

viss del. Eftersom studien omfattar åtta rektorer, varav tre män och fem kvinnor, på åtta 

olika skolor i tre olika kommuner. Att alla rektorerna hade olika tidigare yrkeserfarenheter 

samt olika lång rektorserfarenhet, bidrar sannolikt till att resultatet kan tolkas mer generellt 

än om informanterna haft mer likartade tidigare yrkeserfarenheter och förutsättningar samt 

om det alla hade arbetat i en och samma kommun. Däremot att alla informanter ansvarar för 

grundskolans tidigare år kan anses stärka generaliserbarheten.  

Eftersom det i huvudsak i en fenomenologisk kvalitativ undersökning är just 

generaliserbarheten målet med resultatet, menar Englander (2012) att antalet 

intervjupersoner inte är avgörande för i vilken utsträckning resultatet kan anses 

representativt och generaliserbart. Englander menar vidare att forskaren då söker kunskap 

om innehållet i erfarenheten och betydelsen av ett fenomen. Denna studie kan sägas vara 

präglad av forskarens förförståelse, dennes val av frågor, följdfrågor och de gjorda 

tolkningarna, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en viktig aspekt i förhållande till 

en kvalitativ studie. Då min egen rektorserfarenhet är relativt lång, fanns både en 

medvetenhet och angelägenhet om att vara vaksam på mitt sätt att förhålla mig till 

informanternas berättelser och synpunkter, då jag ville vara neutral och inte påverka någon 

informant på något sätt. Detta faktum skulle visserligen ha kunnat påverkat informanterna 

till viss del i alla fall eftersom de kände till min rektorserfarenhet, men min uppfattning är 

att informanterna var avslappnade, ärliga och öppna under intervjun vilket gör att jag ändå 

vill hävda att jag lyckats fånga informanternas berättelser på ett objektivt sätt. För att 
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säkerställa studiens resultat ytterligare, hade en respondentvalidering kunnat genomföras 

(Bryman, 2013) där skolledarna hade getts möjlighet att kommentera den 

resultatsammanställning som gjorts utifrån aktuell intervju. Detta gjordes dock inte. 

8.4 Förslag på vidare forskning  
Intressant för vidare forskning vore att ta reda på vad rektors specialpedagogiska kompetens 

betyder för hur elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd faktiskt lyckas i 

skolan? Vidare skulle det även vara intressant att få veta mer om eventuella 

framgångsfaktorer för skolor med en rektor vilken också är utbildad specialpedagog jämfört 

med skolor som har en rektor utan specialpedagogutbildning. Något som också skulle vara 

intressant att få veta mer om, är på vilket sätt rektorers förutsättningar i sitt uppdrag som 

helhet påverkar deras förutsättningar att ta ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag 

och tillse en positiv utveckling av den specialpedagogiska kontexten.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 
 
 
 
Hej    
 
Jag heter Christina Edberg, arbetar vanligtvis som rektor i Varbergs Kommun och läser nu 
på specialpedagogprogrammet vid Umeå Universitet. I höst kommer jag att skriva mitt 
examensarbete i form av en magisteruppsats. Syftet med mitt arbete är att försöka beskriva 
hur rektorer tänker kring skolans specialpedagogiska uppdrag.  

 
För att undersöka detta kommer jag att intervjua ett antal rektorer i ett antal olika 
kommuner. Min förhoppning är att just Du är intresserad av att bidra till denna studie 
genom att delta i en intervju som beräknas ta ca 45–60 minuter. 

 
I undersökningen kommer jag att förhålla mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avböja 
fortsatt medverkan. Intervjun kommer att spelas in för att jag på ett tillförlitligt sätt ska 
kunna bearbeta materialet. Insamlat material behandlas konfidentiellt och kommer enbart 
att användas i samband med denna studie. Såväl namn på personer som namn på skolor 
och kommuner kommer hållas utanför den färdiga uppsatsen.   
 
Jag har för avsikt att höra av mig till dig inom några dagar för att stämma av och 
förhoppningsvis få möjlighet att boka en tid för intervju med dig. Planen är då att vi 
träffas inom de närmaste veckorna.  
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via mina 
kontaktuppgifter som du finner nedan.  
 
  
Vänligen  
Christina Edberg  
(I originalbrevet återfanns kontaktuppgifter här.) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
 
 
Intervjuguide 
 
 
Bakgrund och fakta: 

- Vad har du för utbildning och yrkesbakgrund? 
- Beskriv ditt nuvarande uppdrag.  
- Vilken tillgången till specialpedagogisk resurs finns på skolan? 

 
Om det specialpedagogiska uppdraget: (1) 

- Hur har du organiserat elevhälsan och skolans specialpedagogiska resurser? 
- På vilket sätt- och i vilken utsträckning arbetar skolan med förebyggande- 

respektive åtgärdande elevhälsa, ur ett specialpedagogiskt perspektiv?  
- Vilka framgångsfaktorer respektive utvecklingsbehov kan du se med Ert arbete? 

 
Om ansvaret för det specialpedagogiska uppdraget (2) 

- Hur tänker du kring styrdokumentens krav på rektors ansvar i samband med det 
specialpedagogiska uppdraget? 

- Vilken kompetens tolkar du att skollagen menar när de skriver att det på skolor 
skall finnas ”tillgång till specialpedagogisk kompetens”? 

- Hur tänker du som rektor kring dina möjligheter att delegera specialpedagogiskt 
ansvar och/eller beslut till annan personal? 

 
Om rektorers specialpedagogiska kompetens (3) 

- Hur tänker du kring din egen specialpedagogiska kunskap och kompetens i 
förhållande till ditt ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag? 

- Vad är din upplevelse av rektorsutbildningens fokus på specialpedagogiska frågor?  
 

Om rektors ledarskap (4) 
- Hur tänker du kring ditt ledarskap i förhållande till skolans specialpedagogiska 

uppdrag? 
- Har du/ni identifierat något utvecklingsområde inom specialpedagogik på skolan 

och vad tänker du kring det i så fall? 
- Har du planer på någon fortbildningsinsats inom specialpedagogik för din 

personal? 
- Vilka ”hinder/möjligheter” ser du? 

 
Avslutande frågor:  

- Vill du tillägga något innan vi avslutar intervjun?  
- Kan jag kontakta dig igen för att stämma av något ytterligare kring intervjun? 
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