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ABSTRAKT 

Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att skolledare är ytterst ansvariga för att tillgodose att 

det finns specialpedagogisk kompetens på skolan. Utifrån denna bestämmelse väcktes 

intresset att undersöka innebörden av specialpedagogisk kompetens utifrån ett 

skolledarperspektiv. Mer precist var syftet med uppsatsen att bidra med kunskap om vilken 

förståelse, och vilka erfarenheter samt vilka visioner skolledare har kring specialpedagogisk 

kompetens. Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 12 skolledare verksamma inom grundskolan. För att fördjupa förståelsen 

av hur skolledarna förstår vad specialpedagogisk kompetens är samt hur denna kompetens 

bör användas och utvecklas i verksamheten användes i analysen ett socialkonstruktivistiskt 

ramverk. Resultatet visade att skolledare beskrev specialpedagogisk kompetens som en bred 

formell kompetens, utvecklad genom formell utbildning, såväl som en icke formell 

kompetens exempelvis i form av social kompetens. Vidare, en majoritet av skolledarna gjorde 

inte skillnad på specialpedagogers och speciallärares (i uppsatsen benämnda SNE, Special 

Needs Educator) funktion. Skolledarna beskrev SNE som mångsysslare, till exempel som 

rådgivare och samordnare av den specialpedagogiska verksamheten samt att en betydande del 

av funktionen är undervisning. Skolledare uttryckte även en vision om att SNE via ledarskap, 

samarbete och handledning kan göra det möjligt att öka lärares specialpedagogiska 

kompetens, arbeta mer förebyggande samt öka inkluderingen i skolan. Analysen tydliggjorde 

bland annat att skolledares uppfattningar, erfarenheter och visioner om specialpedagogisk 

kompetens utvecklas via sin sociala kontext. I diskussionen lyfts bland annat fram att 

skolledares visioner lättare kan realiseras genom att särskilja specialpedagogens respektive 

speciallärarens kompetens och funktion.  

Nyckelord: inkludering, samarbete, samtal, skola, skolledare, specialpedagogik, 

specialpedagogisk funktion, specialpedagogisk kompetens, undervisning 
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1 INLEDNING 
Skolan är skyldig att hjälpa alla elever att försöka nå målen. Vad händer när elever inte lär 

som skolan och läroplanen förväntar sig? Enligt Läroplanen (Skolverket, 2017) ska alla 

elevers lärande främjas utifrån sin bakgrund, kunskaper, språk och erfarenheter. Eleverna ska 

alltså ges de förutsättningar som behövs för sitt lärande. Samtidigt har eleverna specifika 

kunskapskrav i vissa årskurser som måste vara uppnådda (Skolverket, 2017). Häri vilar ett 

dilemma och det är tydligt att när eleven inte uppnår dessa kravnivåer ska problemet utredas 

och åtgärder ska vidtas. För att förstå vari svårigheterna ligger analyseras problemet ofta på 

flera nivåer – ibland eleven, ibland lärmiljön och ibland både ock. En skolas analyser av en 

elevs svårigheter kan leda till svåra beslut om åtgärder med stor inverkan på framtid och 

utveckling. En fråga som här uppkommer är vem som ska ansvara för att analyser genomförs 

och att åtgärder sätts in? Ett svar är att skolledaren på en skola är ansvarig för analysen och 

att specialpedagogisk kompetens finns tillgänglig så att adekvata åtgärder kan sättas in.  

Specialpedagogisk kompetens ska finnas tillgänglig för elever som befinner sig i svårigheter i 

skolan. Idag är skolan ålagd att tillhandahålla specialpedagogisk kompetens och det är alltså 

skolledarens ansvar att så sker enligt skollagen (SFS 2010:800). Det finns dock inget krav på 

formellt utbildade specialpedagoger och speciallärare för att uppfylla det kravet. Detta väcker 

funderingar hur det går att förstå vad specialpedagogisk kompetens både kan vara och 

komma till uttryck i skolans praktik. En annan fundering är hur skolledare som ansvariga för 

en skolas verksamhet beskriver och förstår denna kompetens? Enligt Tinglev (2014) finns det 

dock få forskningsstudier gjorda över specialpedagogers respektive speciallärares arbete och 

funktion i skolan. Ett undantag är rapporten Speciella yrken? Specialpedagogers och 

speciallärares arbete och utbildning (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 

2015a) som visar att det tycks vara liten skillnad mellan vilka kompetenser specialpedagoger 

respektive speciallärare utövar i praktiken. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är skolledaren ytterst ansvarig över sin skola och har 

därmed ett stort inflytande över både vilka professioner med specialpedagogisk kompetens 

som anställs och hur den kompetensen sedermera används i skolans verksamhet. Med det i 

beaktande kommer uppsatsförfattarna att studera skolledares förståelser av, erfarenheter och 

visioner kring specialpedagogisk kompetens i 12 olika grundskolor. Mer precist kommer 

uppsatsen att undersöka vilken innebörd skolledare tillskriver den specialpedagogiska 

kompetensen, hur skolledare väljer att använda denna kompetens samt hur de skulle vilja 

utveckla den. 

Uppsatsen bedöms ha specialpedagogisk relevans genom att den undersöker hur skolledare 

uppfattar och resonerar kring specialpedagogisk kompetens och dess innebörd samt fokuserar 

på vilken funktion specialpedagoger och speciallärare i praktiken har. Hur specialpedagogisk 

kompetens används inverkar på vilken form av stöd elever i svårigheter får. Uppsatsen har 

vidare som ambition att identifiera vilken betydelse skolledaren har med avseende på hur den 

specialpedagogiska verksamheten utformas i olika skolor. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om vilken förståelse, och vilka erfarenheter 

samt vilka visioner skolledare har kring specialpedagogisk kompetens.  

För att besvara vårt syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur beskriver och förstår skolledare vad specialpedagogisk kompetens är? 

 Hur beskriver skolledare sin erfarenhet av hur specialpedagogisk kompetens används i 

skolan? 

 Hur beskriver skolledare att specialpedagogisk kompetens i skolan kan utvecklas? 

 

3 BAKGRUND 
Bakgrundskapitlet inleds med några ord om begreppet kompetens och en beskrivning av hur 

begreppet specialpedagogisk kompetens ska förstås i denna uppsats. Därefter redogörs för 

specialpedagogisk kompetens genom några korta nedslag från dåtid till nutid. Vidare beskrivs 

grundläggande lärarkompetens samt likheter och skillnader mellan speciallärares respektive 

specialpedagogers formella kompetens. Slutligen redogörs för olika styr- och policydokument 

som på ett eller annat vis har relevans för vår uppsats. 

3.1 Några ord om begreppet kompetens  

Som ovan framgår är begreppet kompetens av betydelse i föreliggande uppsats. Det finns 

många sätt att beskriva kompetens. Illeris (2013) menar att begreppet är komplext och 

refererar bland annat till Hjort som beskriver det som flytande signifikant, det vill säga inte 

har ett innehåll i sig utan förhåller sig till den mening det tillskrivs. Lundmark (1998) i sin tur 

beskriver begreppet som att vara kompetent i relation till en aktivitet, uppgift eller 

verksamhet. Att kompetens går att förlägga i handlingsförmåga i relation till en viss situation, 

uppgift eller arbete. Ellström (1992) gör en liknande precisering och gör gällande att 

begreppet innebär att en person är kompetent inför en uppgift.  

Velde (1999) för fram att kompetens ska förstås som en relation mellan individ och kontext. 

För att förstå hur kompetens utvecklas måste samtliga delar av en arbetsmiljö, till exempel 

individen själv, kontexten, kompetensvariationen bland personalen likväl som 

arbetsplatsrelationer, inkluderas då de alla inverkar på arbetsplatslärandet. Fortsättningsvis 

lyfter Velde (1999) fram betydelsen av en individs engagemang för praktiken för att utveckla 

kompetensen. Sandberg och Pinnington (2009) hävdar att professionell kompetens i första 

hand utgörs av specifika sätt att vara. De visar i sin studie på betydelsen av att särskilja och 

integrera centrala aspekter i yrkesutövningen som till exempel förståelse för arbetet, 

självförståelse, kollegor och exempelvis verktyg som kunskap. Dessa aspekter menar 

Sandberg och Pinnington (2009) kommer till uttryck i olika kompetensformer i 

arbetsprestationen. 

Enligt Ellström (1992) är det möjligt att göra skillnad mellan olika kompetenser, bland andra 

formell respektive reell kompetens i relation till yrkeskunnande och dess innehåll.  Ellström 

(1992) skriver att formell kompetens avser den kompetens som någon förvärvat genom 

utbildning och som utmynnar i någon form av dokumentation t.ex. betyg eller diplom. Reell 

kompetens kan å andra sidan förstås som den verkliga kompetensen som en person besitter 
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och kan användas till att exempelvis finna lösningen på en arbetsuppgift. Ellström (1992) 

lyfter även fram så kallad utnyttjad kompetens. Med utnyttjad kompetens menas den 

kompetens som en person har och som nyttjas i ett konkret arbete. Fortsättningsvis beskriver 

författaren två kompetenser benämnda efterfrågad kompetens respektive kompetens som 

arbetet kräver. Den förstnämnda av dessa två kan förstås i termer av den kompetens som 

formellt eller informellt efterfrågas för ett arbete. Den sistnämnda – kompetens som arbetet 

kräver – ramar in den reella kompetens som krävs för att lyckas med arbetet. 

Likt Ellström (1992) gör vi skillnad på olika kompetenser. Vi har i denna uppsats valt att 

beskriva specialpedagogisk kompetens utifrån formell respektive icke formell kompetens när 

vi redovisar hur skolledarna beskriver vad specialpedagogisk kompetens är. Precis som 

Ellström (1992) åsyftar vi med formell kompetens den kompetens som är direkt kopplad till 

utbildningen eller i vårt fall mera exakt den kompetens som en speciallärare eller 

specialpedagog förväntas utveckla under sin utbildningstid på universitetet. All övrig 

specialpedagogisk kompetens där tydliga kopplingar till examensordningar för speciallärar- 

och specialpedagogprogrammet saknas har vi valt att benämna icke-formell kompetens. 

3.2 Formell specialpedagogisk kompetens - dåtid  

Bladini (1990) beskriver hur det i början av 1900-talet upprättades så kallade hjälpklasser i 

svenska städer efter inspiration från den tyska motsvarigheten ’hilfsklassen’. Efter kortkurser 

för småskollärare med undervisning i hjälpklasser blev utbildningen 1921 terminslång och 

huvudsakligen förlagd i Stockholm eller Göteborg. Utbildningen innehöll moment likt 

intelligensmätningar, så kallad uppfostringslära och metodikfrågor samt diagnosticerande 

medicinska inslag (Bladini, 1990). Tinglev (2014) i sin tur pekar ut att hjälpklasslärare fick 

undervisa klassen i skolans samtliga ämnen och därutöver fungera som särskilt ansvarig för 

hjälpklassen.  

Enligt Bladini (1990) var den utbildning som blivande hjälpklasslärare genomgick mellan 

åren 1921-1961 provisorisk och med tillfällig personal. I samband med grundskolans 

införande 1962 blev speciallärarutbildningen statligt reglerad och i form av en 1-årig 

speciallärarutbildning för små- och folkskollärare respektive en termin för ämneslärarna som 

skulle arbeta i klinikundervisning. Speciallärarutbildningen gav diagnosticeringskunskap 

samt kunskap att upprätt träningsprogram och erbjöd inriktning mot läs- och skrivsvårigheter, 

talfel, synsvaga barn och barn med cerebral pares. Under denna tidsepok förklarades barns 

svårigheter ofta utifrån ett medicinskt perspektiv (Tinglev, 2014). Vidare fanns det i Lgr 62 

en tydlig intention att speciallärare och klasslärare tillsammans skulle samarbeta kring elever 

i svårigheter. Enligt Lgr 62 hade dåtidens speciallärare i uppgift att ge specialpedagogiskt 

stöd i klinik, men stödet var i begränsad form och tillfällig i sin karaktär (Bladini, 1990). 

Tinglev (2014) lyfter fram att resultat från 1974 års SOU-utredning benämnd Skolans inre 

arbete (SIA-utredningen) visade att den specialundervisning som speciallärare bedrivit inte 

fått önskad effekt. Som ett resultat av SIA-utredningen kom ett särskilt fokus på integrering 

att få ett stort genomslag i den därpå följande läroplanen – Lgr 80, där hänsyn till även 

skolans brister i undervisningen skulle tas. Samtidigt reducerades kravet på att speciallärare 

skulle vara specialister med särskilda förväntningar på att kunna diagnosticera och behandla 

elever i svårigheter och utbildningens inriktning låg mot utvecklingsstörning och 

inlärningssvårigheter. I Lgr 80 förordades också att specialläraren skulle samverka med 
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lärarna och arbeta med förändringsarbeten i skolan, utveckla undervisningen samt ansvara för 

stödåtgärder för elever (Tinglev, 2014).  

3.3 Formell specialpedagogisk kompetens - nutid   

Den nya specialpedagogutbildningen som tog form 1990 när den gamla 

speciallärarutbildningen lades ned bestod av en påbyggnadsutbildning på tre terminer 

(Vernersson, 2007). Specialpedagogprogrammet hade fyra inriktningar; döv och 

hörselhandikapp, utvecklingsstörning, synhandikapp samt komplicerad inlärningssituation 

(Tinglev, 2014). Specialpedagogerna förväntades efter sin specialpedagogexamen vara 

kompetenta att handleda klassläraren i skolan i syfte att lärarna i större utsträckning skulle 

klara av att hantera elever i svårigheter (Malmgren-Hansen, 2002). Specialpedagoger 

förväntades också efter genomförd utbildning förvalta ett ansvar som ledare för det 

vardagliga specialpedagogiska arbetet på skolan såväl som kunna driva 

skolutvecklingsfrågor. Vidare att ha kompetens för uppföljning, utvärdering och 

åtgärdsprogram (Göransson et al., 2015a). 

Tinglev (2014) skriver fram att regeringen 2002 tog beslutet om att återinföra en 

speciallärarutbildning som skulle löpa parallellt med specialpedagogutbildningen. 

Speciallärare som utbildades under de första åren efter den nyinrättade 

speciallärarutbildningen skulle under sin utbildningstid utveckla vissa specifika kunskaper – 

hur åtgärdsprogram upprättas samt en fördjupad kunskap om antingen barns språkutveckling 

eller matematikutveckling. I samband med Bolognaprocessen 2007 togs beslut på 

politikernivå om att både specialpedagog- och speciallärarutbildningen skulle ges på 

avancerad nivå (SFS 2007:638). Sedan 2011 kan blivande speciallärare välja mellan 

ytterligare fyra nya inriktningar: hörselskada eller dövhet, synskada, grav språkstörning, samt 

utvecklingsstörning. (Högskoleverket, 2012). 

Vidare redogör Tinglev (2014) för Skolverkets lägesbedömning från 2011. En bedömning 

som visade att specialpedagoger ofta tycks arbeta nära elever – med undervisning – medan 

den politiska intentionen var att ett sådant arbete främst var ämnat för speciallärare.  

3.4 Grundläggande lärarkompetens  

För en person med avsikt att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog krävs en 

grundutbildning till lärare i botten. Det innebär att den personen redan förväntas ha en 

grundläggande lärarkompetens. Gardesten (2017) menar i sin intervjustudie att det finns 

några särskilt grundläggande kompetenser som är nödvändiga för att fungera som en skicklig 

lärare. Han har i sin intervjustudie identifierat några basala nödvändiga kompetenser. Han 

menar att en nödvändig kompetens är att kunna kommunicera och upprätta goda relationer 

med elever. Andra kompetenser som är viktiga är att kunna ta ett vuxenansvar, att kunna ta 

plats som ledare men samtidigt inneha en kompetens som medger att kunna inta 

elevperspektiv och därmed ge plats till eleverna. En ytterligare kompetens, som Gardesten 

(2017) kallar murbruket, är förmågan att kunna vara i nuet, att kunna samspela med eleverna 

i undervisningen. Det ska noteras att även om ämneskompetens inte explicit finns med i 

Gardestens (2017) nödvändiga grund av kompetenser, så framhäver han att goda 

ämneskunskaper skapar trygghet och kan leda till att lärare har lättare att relatera till elever. 
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Enligt Vernersson (2007) har lärarstudenter som påbörjat sin lärarutbildning år 2001 eller 

senare möjlighet att utöver en allmän grundläggande kurs i specialpedagogik som ingår för 

samtliga lärarstudenter också välja att genomgå en fördjupad specialpedagogisk kurs.  

3.5 Speciallärares och specialpedagogers formella kompetens - likheter och 

skillnader 

För den som vill vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog idag krävs utöver 

lärarutbildningen en speciallärarutbildning respektive specialpedagogutbildning omfattande 

90 högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2007:638; SFS 2011:186). 

Den specialpedagogiska kompetens som specialpedagoger respektive speciallärare idag har 

förvärvat efter slutförd utbildning har enligt examensordningen flera likheter men också 

olikheter. Kompetenser som kan ses som likartade är att med vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet visa förmåga att stödja barn och elever samt utveckla elevers lärmiljö. 

De ska båda kritiskt och självständigt kunna ta initiativ till förebyggande arbete, undanröja 

hinder i lärmiljön samt genomföra pedagogiska utredningar. Specialpedagoger och 

speciallärare ska fungera som kvalificerade samtalspartner och rådgivare. Detta ska 

genomföras med förmågan att vara kritisk och självständig. Dessutom ska båda 

yrkesgrupperna kunna genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram samt leda det 

pedagogiska arbetet för alla elever utifrån målet att möta alla behov. Som grund i sitt arbete 

ska båda yrkesgrupperna kunna visa självkännedom och empatisk förmåga samt arbeta 

utifrån ett etiskt förhållningssätt och med beaktande av de mänskliga rättigheterna. De ska 

också verka för lagarbete och samverkan mellan olika aktörer och andra yrkesgrupper (SFS 

2007:638; SFS 2011:186). 

Skillnaderna visar sig i att speciallärare mer inriktat förväntas arbeta mot individnivå med 

inriktningar mot dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning, utvecklingsstörning, 

språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. Specialpedagoger ska vara 

fördjupade i sina kunskaper mot specialpedagogik i ett mer övergripande perspektiv. 

Specialläraren ska dessutom kunna individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt 

stöd. Båda yrkesgrupperna ska arbeta med pedagogiska utredningar, men de särskiljer sig 

från varandra utifrån vilket perspektiv som en elevs svårigheter ska analyseras. Speciallärare 

ska analysera svårigheterna utifrån de lärmiljöer eleven vistas i under skoldagen medan 

specialpedagoger ska analysera svårigheterna ur olika nivåer så som organisations-, grupp- 

och individnivå. När det gäller samtalskompetens uttrycks skillnader som att speciallärare ska 

vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån sina fördjupningar medan 

specialpedagoger ska vara kvalificerade samtalspartner och rådgivare gentemot kollegor, 

föräldrar och andra berörda. Speciallärare ska utöver detta ha kunskap om ett historiskt 

perspektiv på elever i behov av särskilt stöd, fördjupad kunskap om språk- och 

begreppsutveckling samt i bedömningsfrågor och betygsättning. Medan 

speciallärarutbildningen mer riktar in sig på ett arbete tillsammans med elever, i exempelvis 

undervisning, är tanken att specialpedagogutbildningen mer ska förbereda studenterna för ett 

övergripande perspektiv på verksamheten i form av ett stöd till lärare och skolledning. (SFS 

2007:638, SFS 2011:186). 

3.6 Styr- och policydokument                        

Under detta avsnitt redogörs först för vad skollag och läroplan uttrycker om skolledares och 

elevhälsans ansvar. Därefter beskrivs vad styrdokumenten säger om olika stödinsatser. 
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Slutligen redogörs för olika policydokument som berör integrering, barns rättigheter samt 

barns olika behov och olikheter. 

I Skollagen (SFS 2010:800) står uttryckt att skolledare är ansvarig att leda det pedagogiska 

arbetet på skolan och är således den som bestämmer över den inre organisationen i 

verksamheten. Vidare står det att skolledare är ansvariga för att fördela resurser i 

verksamheten utifrån elevers olika förutsättningar och behov. I skollagen beskrivs också att 

det för elever i grundskolan ska finnas en elevhälsa att tillgå. Elevhälsan ska huvudsakligen 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt bestå av kurator, skolsköterska, skolläkare och 

psykolog som gentemot eleverna ansvarar för psykosociala, medicinska och psykiska 

insatser. Därutöver att det ska ”finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800, kap 2, 25 §). 

Till skillnad från de övriga professionerna i en skolas elevhälsa beskrivs det alltså inte i 

skollagen att det med nödvändighet även måste finnas en utbildad specialpedagog eller 

speciallärare som innehar en specifik specialpedagogisk kompetens. 

I läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2017) beskrivs skolledarens ansvar och det framhålls att 

skolledaren är verksamhetens pedagogiska ledare och chef. Det vill säga ett övergripande 

helhetsansvar förväntas av skolledaren samt att skolan arbetar mot de nationella målen, att 

dessa följs upp och utvärderas. Fortsättningsvis att skolledaren inom vissa ramar har ett 

särskilt ansvar för undervisningen såväl som för elevhälsans verksamhet. Att undervisningen 

utarbetas på sådant sätt att den gynnar elever i svårigheter samt att elever som är i behov av 

stöd får den hjälp som de behöver (Skolverket, 2017). 

I Skolverkets allmänna råd uttrycks att om ledning och stimulans från lärare inte är tillräckligt 

för att eleven ska nå lägsta kravnivå inom ett eller flera ämnen ska individuella stödinsatser 

skyndsamt ges i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Innan individuella stödinsatser 

blir aktuella ska skolan först ha sett över hur organisationen kring eleven ser ut, till exempel 

den aktuella klassen, hur resurser fördelas eller vilka pedagogiska metoder som används 

(Skolverket, 2014). En elev kan dock trots detta vara i behov av individuella stödinsatser. Om 

stödet ges inom den ordinarie undervisningens ram är det frågan om extra anpassningar och 

för detta stöd finns inga krav på beslut från skolledare (SFS 2010:800). Om stödet är av mer 

omfattande karaktär och inte är möjlig att genomföra inom ramen för den vanliga 

undervisningen kallas stödet särskilt stöd. Särskilt stöd ska ges om inte extra anpassningar är 

tillräckliga insatser för att eleven ska nå kunskapskraven, men innan dess ska en utredning 

utföras. Det som skiljer särskilt stöd från extra anpassningar är dels omfattningen av stödet 

men även under hur lång tid stödet ges. Särskilt stöd beslutas av skolledaren och innebär att 

ett åtgärdsprogram ska upprättas (SFS 2010:800).  

I det kapitel i Lgr 11 som berör övergripande mål och riktlinjer betonas att all personal på en 

skola ska stödja och uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Vidare står att läsa att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2017, s.14).  

Förutom skolans styrdokument har skolan också andra policydokument att förhålla sig till. 

Ett sådant är skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53) som genomfördes i syfte att förbättra 

skolmiljön och skolsituationen för de elever som hade det svårast i skolan. Utredningen 

innebar att fokus flyttades bort från ett perspektiv där eleven individuellt var orsaken till 

svårigheterna, till ett perspektiv där det var skolan som var orsaken till elevens svårigheter. 
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Det blev härmed en uppgift för specialpedagogiken att ta utgångspunkt i hela skolsituationen. 

Vidare ansåg SIA-utredningen att specialpedagogisk undervisning bör ske inom den reguljära 

klassens ramar. Det kan dock noteras att det även finns ett innehåll i utredningen som 

förespråkade att särskilda undervisningsgrupper bör finnas för elever med uppenbara 

handikapp eller skolsvårigheter. SIA-utredningen kom att utmynna i en proposition 

(1975/76:39) rörande skolans inre arbete som sedermera godkändes av Sveriges riksdag.  

1989 antogs barnkonventionen i FN:s generalförsamling i syfte att förbättra barns 

förutsättningar i världen. 1990 var Sverige ett av de första länderna i världen att skriva under 

barnkonventionen.  De bärande tankarna i barnkonventionen är att barn har samma rättigheter 

och värde. Vidare att alla beslut som fattas kring barn ska utgå från vad som är bäst för 

barnen (UNICEF, 2009). 

Det sista policydokumentet i sammanhanget är Salamancadeklarationen från 1994. 

Salamancadeklaration bygger på FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och 

dess standardregler med delaktighet och jämlikhet för individer med funktionsnedsättning.  

Grundläggande i deklarationen är att skolan är till för alla elever och att skolan ska respektera 

alla elevers behov och olikheter. Integreringstanken är tydlig i Salamancadeklarationen. 

Salamancadeklarationen förordar att elever undervisas tillsammans oberoende av elevers 

olikheter och behov. Endast i undantagsfall ska elever undervisas i specialskolor eller 

specialklasser (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

4 TIDIGARE FORSKNING 
Detta kapitel inleds med en genomgång av hur forskningslitteraturen beskriver hur 

skolledare, speciallärare och specialpedagoger uppfattar specialpedagogisk kompetens och en 

specialpedagogisk yrkesroll. Anledningen till att vi utöver forskning med fokus på skolledare 

även använder litteratur som berör specialpedagoger och speciallärare beror på att det 

förefaller finnas en delvis begränsad tillgång till forskning med ett skolledarperspektiv på 

specialpedagogisk kompetens.  

Efter beskrivning av SNE:s (Special Needs Educator) och skolledares uppfattningar om 

specialpedagogisk kompetens och funktion följer ett avsnitt som behandlar vad forskningen 

säger relativt det gemensamma uppdraget som speciallärare och specialpedagoger har för 

inkludering. Vidare beskrivs hur specialpedagogisk kompetens används i skolan. De sista 

delarna i detta kapitel berör kollegialt lärande och social kompetens. 

Löpande i texten nedan, och fortsättningsvis i uppsatsen, kommer begreppet SNE att 

användas. SNE är en engelskspråkig och tillika sammanhållande förkortning för både 

speciallärare och specialpedagog. Anledningen till valet av SNE är att flera av de engelska 

artiklar som författarna till uppsatsen har läst använder sig av denna förkortning och det 

bedöms att uppsatsen som helhet blir mer lättläst genom att använda SNE som förkortning 

när båda yrkesgrupperna åsyftas. Forskning som skriver om bägge yrkesgrupperna inom vårt 

avgränsade ämne har också sina begränsningar, så när tidigare forskning syftar specifikt på 

speciallärare eller specialpedagoger skrivs det fram.  
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4.1 Uppfattningar om formell specialpedagogisk kompetens och funktion 

I en studie av Göransson, Lindquist och Nilholm (2015b) beskrivs vilka kunskaper och 

kompetenser speciallärare och specialpedagoger upplever sig förfoga över efter sin 

utbildning. Studien konkluderar att personer som genomgått specialpedagogisk utbildning 

anser att de har en god vetenskaplig kunskapsbas och kompetens att möta elever i olika 

former av behov. Vidare att de bedömer sig besitta goda kunskaper i frågor som rör 

rådgivning, konsultation och kvalificerade samtal med olika samarbetspartners som till 

exempel kollegor och föräldrar. Studien av Göransson et al. (2015b) visar även att SNE 

genom sin utbildning utvecklat kunskaper i att leda olika typer av utvecklingsarbeten såväl 

som arbeta förebyggande med anpassningar i skolans lärmiljö. Fortsättningsvis att de 

uppfattar sig ha goda kunskaper om undervisning för elever i behov av särskilt stöd, enskild 

undervisning, undervisning i grupp och i helklass. I studien framkommer även resultat som 

pekar mot att SNE delvis anser sig ha god kunskap och kompetens i frågor som rör 

kartläggning, dokumentation och utvärdering på individ- och gruppnivå, men dock inte på 

organisationsnivå (Göransson et al. 2015a). 

I ett flertal studier beskrivs att speciallärare och specialpedagoger uppfattar att de har 

liknande kompetenser. I en mindre omfattande enkätstudie gjord av Göransson, Lindquist, 

Möllås, Almquist och Nilholm (2016) framkommer att utbildade speciallärare och 

specialpedagoger anser sig ha en liknande yrkesroll. I en tidigare studie av Göransson, 

Lindquist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015a) rapporteras ett liknande resultat, att det 

förefaller vara tämligen små skillnader mellan de kunskapsområden som en speciallärare 

respektive specialpedagog anser vara unika för sin egen profession. Skillnader mellan 

professionerna som dock framkommer är att specialpedagoger, till skillnad från speciallärare, 

i större utsträckning anser sig ha goda kunskaper om rådgivning, konsultation och 

kvalificerade samtal samt om utvecklingsarbeten. Speciallärarna bedömer utifrån sin horisont 

att de har särskilt goda kunskaper i att kartlägga och utvärdera elevers kunskapsmål 

(Göransson et al., 2015a). Sammantaget att rollen som SNE enligt informanterna i studien 

karaktäriseras av rådgivning, handledning, elevhälsoarbete, bedömning, utvecklingsarbete på 

grupp- och organisationsnivå samt dokumentation av elever i svårigheter. SNE som grupp är 

dock inte överens om huruvida de borde undervisa enskilda elever eller inte. En knapp 

majoritet anser dock att de borde det (jmf. Göransson et al., 2016). Göransson et al. (2015a) 

menar att speciallärare i större utsträckning anser sig ha goda kunskaper att undervisa enskilt, 

i grupp, eller i helklass där elever i behov av särskilt stöd finns.  

Uppfattningar om specialpedagogers specifika funktion beskrivs i forskningen bestå av bland 

annat ledaransvar för verksamheten och att SNE är beroende av sin omgivning för att lyckas 

med det uppdraget. Berglund, Malmgren Riddersporre och Sandén (2007) redogör för hur 

skolledare betraktar specialpedagogens professionalitet. I studien framkommer att många 

skolledare anser det svårt att använda den specialpedagogiska kompetens på ett vis som gör 

så att den fungerar som ett stöd i skolans verksamhet både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Fortsättningsvis rapporterar Berglund et al. (2007) att skolledare använder 

den specialpedagogiska kompetensen på flera olika vis, vilket inte anses vara problemfritt. 

Skolledarna har enligt studien god kännedom om specialpedagogers kompetens, men påpekar 

samtidigt att ekonomiska ramar hindrar långsiktiga förändringsarbeten eftersom mera akuta 

och kortsiktiga insatser i första hand prioriteras. Studien visar även att specialpedagogiska 

uppgifter av icke-undervisande karaktär som genomförs på en skola, som till exempel 
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handledning, utvärdering och förändringsarbete, långt ifrån alltid är förankrad hos en 

skolledare. Vidare att det finns skolledare som uppfattar att handledning och rådgivning kan 

bidra till att lärare upplever att deras kompetens blir ifrågasatt. Studien visar även att många 

av skolledarna ställer sig undrande inför frågan om vem som ska undervisa elever i 

svårigheter, om personer med specialpedagogisk kompetens kontinuerligt ska vara upptagna 

med så många andra sysslor som inte är att förstå som undervisning (Berglund et al., 2007). 

Enligt Cownes studie (2005) anser lokala utbildningsansvariga i London att specialpedagoger 

borde fungera som förändringsagenter med målet att utveckla alla elevers lärande i allmänhet 

och lärandet hos elever i särskilda behov i synnerhet. Att specialpedagoger även borde 

ansvara för att skolans personal utvecklas genom att till exempel erbjuda lärare strategier och 

information kring elever i behov av stöd. Vidare framgår i Cownes studie att 

specialpedagogers engagemang och delaktighet i diskussioner och beslut som rör 

resursfördelning i själva verket förbättrar utfallet av den faktiska resursfördelningen. För att 

specialpedagoger ska kunna utföra ett adekvat arbete menar studien att det finns tre centrala 

faktorer att ta hänsyn till. För det första ett aktivt ledarskap som stödjer med resurser i form 

av tid, utrymme och administrativt stöd. För det andra, en personal som vill utvecklas och 

erhålla råd och vägledning för att därigenom kunna möta elevers olika behov. För det tredje, 

att specialpedagoger är självsäkra i sitt kunnande, men samtidigt vid behov kan söka extern 

hjälp (Cowne, 2005).  

Skillnader i de olika professionerna redogörs för i forskningen av såväl skolledare, 

speciallärare och specialpedagoger. Von Ahlefeld Nisser (2013) belyser i sin intervjustudie 

med speciallärare, specialpedagoger och skolledare deras uppfattning om vad speciallärarens 

och specialpedagogens uppdrag respektive roll är att förstå som. Speciallärarrollen beskrivs 

av både SNE och skolledare som ett uppdrag i nära anslutning till verksamheten och som 

innehållande en undervisande funktion av enskilda elever såväl som mindre grupper av 

elever. Vidare med arbetsuppgifter som att utveckla ämnen utifrån elever i behov av stöd, 

vara observatör, samt samtalsledare i arbetslag och ämneslag. Uppdraget som specialpedagog 

beskrivs till skillnad från specialläraruppdraget genom ett utifrånperspektiv. Det vill säga att 

specialpedagogen ska kunna utmana av given struktur och därför inte bör undervisa. 

Specialpedagogen ska även inneha en övergripande roll som samtalspartner, en 

observatörsroll samt att arbeta övergripande med organisation för att utveckla verksamheten 

för elever i behov av särskilt stöd (von Ahlefeld Nisser, 2013). I studien ges i större 

omfattning uttryck för åtskilda föreställningar om specialpedagogens uppdrag och roll. Till 

exempel anser specialpedagoger att uppdraget innebär att utveckla goda lärmiljöer och att 

vara delaktig i likvärdighetsarbetet för elever i behov av särskilt stöd.  

Forskning visar vidare att användningen av speciallärares och specialpedagogers specifika 

kompetenser kan möjliggöra för mer förebyggande arbete. Von Ahlefeld Nisser (2013) 

hävdar att skolledare och SNE i studien är överens om att både specialläraren och 

specialpedagogen bör vara en kvalificerad samtalspartner i olika arenor samt kunna arbeta 

proaktivt i skolans verksamhet. I vilken omfattning tycks de dock vara oense om. Vidare 

redogörs för att SNE skulle vilja se att ledningen för en skola i större utsträckning 

prioriterade samtal. Att tydligare planera för, och organisera schemalagda samtal för att på så 

vis i större utsträckning kunna iscensätta förebyggande arbete på en skola. Von Ahlefeld 

Nisser (2013) menar vidare att de olika föreställningarna som finns kring de båda 

yrkesrollerna även kan göra det besvärligt när de möts inom ramen för skolans praktik. För 
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att få till stånd en förändring bland dessa föreställningar, anser författaren, att det är viktigt att 

inte bara tydliggöra de båda yrkesgruppernas uppdrag och roll, utan även att det finns ett 

tydligt ledarstöd för att förändringen ska bli verklighet. Von Ahlefeld Nisser (2013) för 

avslutningsvis fram att skolan borde dra nytta av möjligheten att inrymma både speciallärare 

och specialpedagoger under samma tak, men samtidigt vara tydlig med att det är två olika 

professionella yrkesroller. 

Forskning poängterar även att arbete med inkludering är ett centralt uppdrag för 

specialpedagoger och speciallärare. Von Ahlefeld Nisser (2013) menar att arbetet med att 

verka för inkludering, och förhindra att problem i skolan i första hand blir lösta genom 

segregerade lösningar, är ett gemensamt uppdrag för speciallärare och specialpedagoger. 

Nilholm och Göransson (2014) menar att det finns tre olika definitioner på inkludering – 

gemenskapsorienterad, individorienterad och placeringsorienterad inkludering. I en 

gemenskapsorienterad inkludering ses olikhet som en tillgång. Den har ett skolsystem för alla 

utan särskiljande lösningar, där eleverna är delaktiga i det pedagogiska arbetet samt har en 

social gemenskap. I en individorienterad inkludering inryms att eleven når målen, har social 

gemenskap och trivs i skolan. Med placeringsorienterad inkludering åsyftas elevens fysiska 

placering, det vill säga att få vara i ett vanligt klassrum.  

Forskning visar att det finns många aspekter som förhindrar att ett inkluderingsarbete faller ut 

väl. Till exempel Berglund et al. (2007) visar i sin studie att många skolledare upplever att de 

inte lyckats med inkluderingsuppdraget i skolan och uttrycker en önskan om en ökad 

inkludering. Lansheim (2010) menar i sin tur att SIA-utredningen till trots så har skolan över 

tid fortsatt att särskilja elever. Skolledarna i Berglund et al. (2007) talar om att hinder för 

inkludering kan vara vanor med bäring på ett gammalt speciallärarsystem och att 

specialpedagoger därmed arbetar med annat innehåll än de i själva verket är utbildade för. 

Specialpedagoger beskrivs av skolledare i studien som ansvarig för inkluderingsuppdraget, 

men den rollen blir svår att uppfylla då få specialpedagoger i realiteten varken har ett 

ledaransvar eller möjlighet att utöva inflytande över en skolas ekonomiska resurser (jmf. 

Cole, 2005). Cobb (2014) påtalar att skolledare har stor betydelse för om ett 

inkluderingsarbete i en skola fungerar. Samtidigt finns många utmaningar för skolledare som 

till exempel att få samarbetet att fungera när det finns olika perspektiv etablerade om varför 

en elev har svårigheter i skolan. För att skolor ska lyckas med inkluderingen menar Cobb 

(2014) att skolledaren måste inta olika roller som exempelvis visionär, coach, konfliktlösare 

och organisatör. 

4.2 Hur specialpedagogisk kompetens används 

I forskningen beskrivs SNE som mångsysslare, då deras ansvarsområden och arbetsuppgifter 

varierar stort. Klang, Gustafsson, Möllås, Nilholm och Göransson (2016) menar att personer 

med specialpedagogisk kompetens i praktiken är överbelamrad med olika arbetsuppgifter och 

därigenom på många vis kan betraktas som just en mångsysslare (se även Burton & Goodman 

2011; Rosen-Webb, 2011). Cowne (2005) är inne på en liknande linje och menar att: “The 

modern SENCO has to be ’master of many trades’ and this requires knowledge, skill and 

confidence.” (s. 67). 

Personer med specialpedagogisk kompetens kan enligt tidigare forskning inneha många olika 

funktioner. Klang et al. (2016) menar att SNE tillhandahåller pedagogiskt material och 

verktyg. Att de därutöver har en stödjande och skolutvecklande roll samt utför en rad 
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praktiska sysslor i sin yrkesutövning. Klang et al. (2016) för vidare fram att vilken yrkesroll 

som i praktiken ges är avhängigt uppfattningar i den specifika skolkontexten, annorlunda 

uttryckt de förväntningar som lärare och skolledare har på deras uppdrag. Rosen-Webb 

(2011) menar i sin tur att specialpedagoger utför en rad olika, och till sitt innehåll varierande, 

arbetsuppgifter. Därutöver måste de ofta balansera mellan att arbeta förebyggande och att 

arbeta med åtgärder som är mer av karaktären att ’släcka bränder’. Ett förslag som Berglund 

et al. (2007) lyfter fram för att lösa problematiken att specialpedagogen är en mångsysslare är 

att deras arbetsuppgifter delas på flera personer samt att specialpedagogerna i sin utbildning 

har mer specifika specialiseringar. 

I ett mångfacetterat yrkesutövande framträder i forskningen likheter och skillnader mellan 

speciallärare och specialpedagoger. Enligt Göransson et al. (2015a) är likheter till exempel 

individuell undervisning, utredningar, upprättande av åtgärdsprogram, dokumentation, samt 

samverkan med till exempel vårdnadshavare och elevhälsa. Klang et al. (2016) i sin tur 

beskriver sju kategorier av arbetsuppgifter som utförs i rollen som SNE; 1. Undervisning, 2. 

Socialt relationellt arbete, 3. Bedömningar, tester och observation, 4. Möten gällande 

elevärenden, 5. Stötta och bistå med material och verktyg, 6. Skolutveckling, 7. Praktiska 

uppgifter av olika slag. Skillnader är enligt Göransson et al. (2015a) att specialpedagoger har 

en mer konsultativ och rådgivande roll till lärarlag samt samverkar med skolledning och 

externa aktörer. En annan skillnad är att specialläraren ofta undervisar i mindre grupper. 

Undervisning, skolutveckling och ledarskap beskrivs i tidigare forskning som uppdrag med 

varierande frekvens för speciallärare och specialpedagoger, varav undervisningen tar en 

större del av tiden. Studier utförda i Sverige, England respektive USA visar att personer med 

specialpedagogisk kompetens företrädesvis arbetar med undervisning i skolan (Klang et al., 

2016; Göransson et al., 2015b; Szwed, 2010; Vannest & Hagan-Burke, 2010), medan få 

personer i själva verket arbetar med skolutveckling (Klang et al, 2016; Rosen–Webb, 2011). 

Enligt Göranssons et al. (2015a) är andelen undervisning i tjänsten betydande för både 

speciallärare och specialpedagoger. Det framkommer även i samma undersökning att i skolor 

där speciallärare har mycket undervisning så ägnar specialpedagoger i större utsträckning sin 

tid åt aktiviteter likt konsultation, samtal, dokumentation som utredningar och 

åtgärdsprogram samt att de i högre utsträckning samverkar med skolledning och elevhälsa. 

Utifrån tidigare forskning kan användning av specialpedagoger och speciallärare som ledare 

beskrivas som begränsad. Pearson, Michell och Rapti (2015) samt Tissot (2013) menar att 

specialpedagoger i England har ett begränsat ledarskap. Klang et al. (2016) har kommit fram 

till en liknande slutsats i en motsvarande studie om speciallärare och specialpedagoger i en 

svensk kontext. Forskning visar att om skolor ska få en inkluderande miljö så är det viktigt att 

personer med specialpedagogisk kompetens har just en ledarroll, till exempel ingår i en 

ledningsgrupp på skolan eller leder skolutvecklingsprojekt (Tissot, 2013; Fisher, Frey & 

Thousand, 2003). I Tissots (2013) studie med fokus på nyutbildade specialpedagoger 

framkommer det att ungefär hälften sitter med i skolans ledningsgrupp och därigenom får ett 

större inflytande bland annat över skolans resurser. 

Forskning inom fältet menar vidare att om SNE ska vara lyckosam eller inte i en funktion 

som skolutvecklare är avhängigt en skolas fokus och organisation. Skrtic (1991) för här fram 

att utan skolutveckling tenderar skolor att hamna i det gamla speciallärarspåret, vilket i sin tur 

kan medföra utmaningar att möta alla elevers behov. Klang et al. (2016) resonerar om det 
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möjligen kan vara det svenska skolsystemets fokus på elevers prestation och förmåga i 

provsituationer som utgör ett hinder att skapa en skolutveckling mot en inkluderande miljö 

och som hindrar att personer med specialpedagogisk kompetens intar en ledarroll i skolans 

verksamhet. Klang et al. (2016) menar vidare att SNE visserligen formar sitt sätt att arbeta 

själv, men trots det påverkas av uppfattningar hos skolledare och omgivande lärare på en 

skola. När det finns ett tydligt sammanhang med struktur och organisation kan också en 

fungerande ledarskapsroll intas. Att det i sådana fall ofta finns en skolledare som inte bara 

stödjer, utan också förväntar sig, att det är speciallärare och specialpedagoger som leder det 

specialpedagogiska arbetet i skolans verksamhet.  

Den specialpedagogiska dokumentationen som SNE har som en del av sitt uppdrag kräver 

enligt forskning olika mycket tid Sverige i jämfört med andra länder. Tissot (2013) och Cole 

(2007) poängterar båda i sin forskning att en majoritet av specialpedagogers arbetstid i 

England utgörs av pappersarbete och dokumentation kring elever i behov av särskilt stöd. I 

Sverige visar dock Göransson et. al (2015a) i sin studie upp en delvis annorlunda bild. En 

bild av att i Sverige så ägnar SNE sin tid åt dokumentation men då tillsammans med andra 

arbetsuppgifter såsom samverkan med skolledning och föräldrar, till elevhälsa, konsultation 

och rådgivning. Att pappersarbete och dokumentation likt utredningar och att upprätta 

åtgärdsprogram tillsammans med samverkansuppdrag i själva verket tar högst en dag i 

veckan i anspråk av deras totala arbetstid. 

Annat som forskning med fokus på SNE rapporterar, är att kunna ha ett helhetsperspektiv 

samt en samordnande funktion som en del av speciallärares och specialpedagogers 

yrkesroller. Till exempel Von Ahlefeld Nisser (2013) menar att det finns en förväntan hos 

skolledare att SNE i sin funktion också fungerar som spindeln i nätet och är den som har ett 

helhetsperspektiv över de behov som finns på en skola kring elever i svårigheter. Samtidigt 

lyfter skolledare fram att de också ser en skillnad i speciallärarens roll som betraktas som mer 

undervisande och specialpedagogens med sina mer övergripande arbetsuppgifter på en skola. 

Skolledarna anser dock att båda yrkesprofessionerna ska finnas nära verksamheten och 

samarbeta med varandra. 

Handledning beskrivs enligt forskning som ett brett begrepp och som del av en 

specialpedagogisk funktion. Handledning likställs ibland med både vägledning, rådgivning 

och konsultation. Bladini (2004) menar att handledning som begrepp är svårfångat eftersom 

innebörden i begreppet kan beskrivas på olika sätt. I Skandinavien används begreppet 

handledning ofta i vid bemärkelse och som ett paraplybegrepp. Vägledning, rådgivning och 

konsultation används till exempel ofta synonymt med handledning (Bladini, 2004; Sundqvist, 

2007). Vidare beskriver Sundqvist (2007) att med vägledning åsyftas en handledning som 

innebär att handledaren är mer erfaren och kunnig inom området. Vidare beskriver hon att 

konsultation är en kortvarig insats och avbryts när ett bekymmer blivit löst. Handledning är 

till skillnad från konsultation mer processinriktad och mer inriktad på att hitta en gemensam 

lösning. Rådgivning och konsultation behöver också särskiljas. Rådgivning är i jämförelse 

med konsultation inriktad på att en lekman får stöd av en professionell medan konsultation 

sker mellan två professionella. I Skandinavien används pedagogisk handledning när 

handledning av pedagogiska frågor på ett eller annat vis åsyftas. Von Ahlefeld Nisser (2013) 

menar i sin studie att man kan fundera på om korridorsmöten och spontana samtal som sker 

mellan SNE och lärare är tillräckligt kvalificerade och bidrar till utveckling. Enligt samma 

studie anser SNE att det finns ett tydligt behov av att organisera och planera för att samtalen 
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ska utvecklas i verksamheten. Vidare att det är skolledarens uppgift att förändra 

organisationen så att tid ges till mer kvalificerade samtal. 

I forskning förs vidare fram att handledning kan utveckla lärarprofessionen och den kan bidra 

till att elevers lärande kan främjas när handledaren ges legitimitet. Bladini (2004) och 

Sundqvist (2007) menar att handledning till lärare främst ska ses som ett verktyg för att 

kompetensutveckla lärarna med målet att förbättra elevernas villkor. Bladini (2004) menar 

vidare att handledningen ska ses som ett tillfälle för reflektion för läraren. Vid reflektion 

strävar handledaren efter att skapa förändring genom att sätta igång lärarnas tänkande om sitt 

problem. Det finns två sätt att diskutera förändring på under handledningen, antingen genom 

att vidga lärarens horisont eller att vara rådgivare. Sundqvist (2007) påtalar att utöver 

handledningens elevutvecklande funktion har den också ett professionsutvecklande och 

kollegialt stödjande funktion. Bladini (2004) gör även gällande att för att handledningssamtal 

ska få legitimitet krävs troligen att den handledde ser en förändring efter handledningen, 

antingen av elevernas situation eller också sitt eget arbetssätt. Handledarens viktigaste 

uppgifter menar Sundqvist (2007) är att skapa förutsättningar för utvecklande möten. Von 

Ahlefeld Nisser (2013) för i sin studie fram att både skolledare, specialpedagoger och 

speciallärare anser att det är viktigt för SNE att få ett tydligt mandat och en legitimitet i 

personalgruppen på skolan. Detta för att möjliggöra för dem att föra utvecklande samtal med 

lärarna. Vidare beskrivs i litteraturen att handledning fyller en viktig reflekterande och 

rådgivande funktion. Att den trots det inte bedrivs i någon större omfattning sägs vara på 

grund av traditioner som är svåra att bryta. Näslund (2004) visar att många lärare saknar 

möjlighet till handledning i de svenska skolor som varit föremål för hans studie och även 

Sundqvist (2007) har gjort en likande upptäckt i sin finska studie. Den visar att trots 

styrdokument och en ideologi som förordar samarbete i Finland så har 

handledningsfunktionen i skolornas verksamhet haft svårt att få fotfäste. Sundqvist, von 

Ahlefeld Nisser & Ström (2014) drar slutsatsen att handledningsuppdragen i Finland och 

Sverige måste bli tydligt framskrivna i styrdokument och behöver ha en mer framträdande 

roll i utbildningen. Författarna påvisar att handledning är komplext och utgörs av strategier 

både av rådgivande och reflekterande karaktär. Vidare att om handledning ska blir 

framgångsrik bör samtalet kännetecknas av ett samarbete där handledaren tar hänsyn till både 

lärarens kunskaper och skolans kontext. Sundqvist (2007) menar att om handledning ska 

etableras som en återkommande och legitim aktivitet bör skolor och dess personal börja tänka 

i nya banor och skapa tid för speciallärarna att utföra handledningsuppdragen. I nuläget ägnas 

mycket tid åt direkt arbete med elever. Hinder för att förändra situationen kan enligt 

Sundqvists studie vara speciallärarnas och lärarnas attityder till att förändra 

verksamhetsformen. Studien visar vidare att många speciallärare känner sig osäkra inför 

uppdraget att handleda samtidigt som många klasslärare upplever att speciallärarna bör vara 

närmare verksamheten. Detta menar Sundqvist är ett tecken på att det är svårt att förändra 

traditioner som finns i en verksamhet.  

Avslutningsvis i detta avsnitt kan noteras hur ett elevhälsoteams många professioner kan leda 

till resursfördelningslösningar, beslut kring elever samt svårigheterna med att vidta rätt 

åtgärder (Hjörne & Säljö, 2016). I elevhälsoteamet möts olika professioner och ett kollegialt 

lärande kan komma att ske vilket i sin tur kan bidra till att aktiviteter och handlingar inom 

skolans resursfördelningsmöjligheter kan komma till stånd (Hjörne & Säljö, 2016). Forskarna 

menar vidare att beslut som fattas i elevhälsoteamet får stor betydelse för en elev i svårigheter 
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när det gäller skolgången och en elevs upplevelse av denna. Hjörne och Säljö menar vidare 

att elevhälsoteamen ska vara multiprofessionella och med detta menas att det ska finnas flera 

professioner i teamet vilka alla bidrar med sin kompetens för att bättre få förståelse för 

problem och senare kunna vidta lämpliga åtgärder. Hjörne och Säljö (2016) menar dock att 

trots att professionerna tillför olika delar eller belyser olika sidor förblir eleven bäraren av 

svårigheterna istället för omgivningen. 

4.3 Kollegialt lärande och sociala förmågor 

Forskning visar att ett kollegialt lärande kan förbättra elevers lärande och skolresultat. Det 

framstår därför som centralt att skolledare stödjer kollegialt lärande som ett viktigt inslag i 

skolans verksamhet. Till exempel Drago-Severson och Blum-DeStefano (2012) menar att 

kollegialt lärande bör uppmuntras av skolledare och centreras till att reflektera över vad som 

sker i praktiken. Drago-Severson och Blum-DeStefano (2012) menar att om lärare reflekterar 

över vad de gör så kommer de att förbättra sitt sätt att ge instruktioner till elever såväl som att 

leda grupper. Detta kan i sin tur förbättra elevers lärande och resultat. Vidare för studien fram 

att skolledarna spelar en nyckelroll i att bygga upp en samarbetande kultur, vilket kan ske 

genom att skapa strukturer i verksamheten som möjliggör att skolan blir reflekterande, 

exempelvis att genom schemaläggning skapa tid för möten. Hargraeves och Fullan (2013) 

beskriver i sin tur samarbetskulturer kontra icke samarbetande kulturer. De menar att 

samarbetande kulturer leder till utveckling i större grad. Samarbete kräver förtroende och 

respekt, för att våga dela det som inte lyckas och i samråd komma fram till nya metoder för 

att nå framgång.  

För ett framgångsrikt kollegialt lärande ska komma till stånd beskrivs i forskningen några 

viktiga faktorer, likt att ha inre motivation och att inte drivas av egen prestige. Scherp (2013) 

redogör för forskning som visar på att lärande i en lärande organisation bör vara gemensamt, 

ofta förekommande, reflektivt och experimenterande. Det gemensamma lärandet ska 

uppmuntra ifrågasättande och lärande av misstag. Styrkan i det gemensamma hävdas vara 

verbalisering av reflektioner och därmed synliggörande av de perspektiv som gemensamt kan 

leda lärandet framåt. ”Förändringar i handling har sin grund i den egna förståelsen, som 

byggs upp i samspel med andra och mötet med andra synsätt” (s. 25). Prenger, Poortman och 

Handelzalts (2016) visar på olika faktorer som kan ha en positiv inverkan på kollegialt 

lärande. De menar här att motivation, i synnerhet motivation som kommer inifrån, spelar en 

nyckelroll i kollegialt lärande. Andra faktorer som har stor betydelse för att kollegialt lärande 

ska uppfattas meningsfullt är att de som medverkar har ett gemensamt mål exempelvis att öka 

elevers lärande. En annan faktor är att mötena är strukturerade. Ledaren för ett kollegialt 

lärande bör balansera mellan att leda och att ge utrymme för diskussion.  

Vad gäller kollegiala relationer menar forskning att de utvecklas genom kollegialt lärande. 

Till exempel Barth (2006) visar i sin forskning att kollegiala relationer, till skillnad från 

relationer byggda på vänskap, är nödvändiga för effektiva samarbeten mellan lärare. 

Samtidigt framhålls att skolledare kan främja kollegiala relationer mellan lärare genom att 

uppmuntra och uttrycka tydliga förväntningar.  Kollegiala relationer menar Barth (2006) 

uppstår när lärare pratar med varandra om verksamheten, när att de delar med sig av sina 

kunskaper om lärarhantverket, när de observerar varandras undervisning med uppföljande 

samtal och feedback och slutligen när lärare stöttar och hjälper varandra.  
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Sociala förmågor lyfts av forskare fram som viktiga delar i arbetet med elever i svårigheter. 

Till exempel Berglund et al. (2007) visar på skolledares uppfattningar om att en lärares 

attityd, förhållningssätt och människosyn är viktiga komponenter i arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd. Ytterligare att det är viktigt att ha förmågan att lyfta fram det positiva hos en 

elev för att den därigenom ska kunna utveckla en bra självbild samt arbeta med sina upplevda 

svagheter. Vernersson (1995) redogör för speciallärares uppfattningar om sin kompetens, där 

de framhåller den sociala förmågans betydelse. Där framhålls att utveckling av den sociala 

förmågan sker i kontakt med elever, vilket innebär att den inte kan överföras genom 

handledning. Vidare beskriver Vernersson social förmåga som en huvudkategori innefattande 

tre underkategorier: personlighet, tyst kunskap och erfarenhetskunskap. Inom personlighet 

ingår enligt speciallärarna i studien egenskaper som exempelvis tålamod, uthållighet och 

nyfikenhet. Den tysta kunskapen representeras av känsla för sammanhanget eller situationen 

och är något som utvecklas i kommunikation med andra. Den sista underkategorin, 

erfarenhetskunskap, kopplas samman med utbildning, praktik och vilken utvecklas genom 

reflektion.  

Vad gäller just goda relationer beskrivs de som betydelsefulla för elever i svårigheter 

(Andersson, 2017). Juul och Jensen (2015) resonerar om relationens betydelse mellan den 

professionelle vuxne och barnet. Detta framhålls genom att relationskompetensen definieras 

på följande sätt: ”Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt 

förmågan att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket” (Juul & Jensen, 2015, 

s. 124-125). Andersson (2017) påvisar i sin avhandling att en lärares förmåga att upprätta 

goda relationer, exempelvis genom att lyssna på eleverna, är betydelsefull för hur elever 

lyckas i skolan. Studien visar att goda relationer med lärare kan ge positiva effekter på 

elevers skolengagemang. Vidare att engagemanget ökar när elever får möjligheter att vara 

aktivt delaktiga, vilket ökar deras kontroll över skolan samt möjlighet att se positivt på 

framtiden. 

 

5 TEORETISKT RAMVERK  
Uppsatsen vilar på ett socialkonstruktivistiskt synsätt på världen och hur vi människor 

tillsammans med andra konstruerar vår kunskap. Anledningen till valet att använda 

socialkonstruktivism i uppsatsen är att den hjälper oss att beskriva och förstå hur skolledarna 

i studien konstruerar sin kunskap och förståelse av innebörden i specialpedagogisk 

kompetens samt hur denna kompetens bör användas och utvecklas i verksamheten. Vidare att 

skolledarnas kunskap och förståelse av specialpedagogisk kompetens utvecklas i den sociala 

verklighet och kontext de befinner sig i. Att skolledarna formar speciallärares och 

specialpedagogers yrkesroll samt arbetsbeskrivning och därmed även hur en skolas 

specialpedagogiska kompetens ska användas. I analysen av uppsatsens resultat kommer några 

särskilda begrepp inom socialkonstruktivismen att användas. Närmare bestämt: makt, roller, 

språk, i form av samtal och dialog; utveckling och lärande, olika perspektiv; social 

interaktion, i form av samarbete; samt motivation. Till exempel är språket centralt för SNE i 

alla former av samtal med andra människor, oavsett om det rör sig om konsultation, 

vägledning, handledning, undervisning eller samverkan med andra yrkesgrupper som till 

exempel elevhälsan. Vad gäller samarbete så är det viktigt i så gott som alla roller som de 
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har. Genom samarbete med andra i ett socialt sammanhang kan till exempel en gemensam 

förståelse konstrueras. Till exempel kan ett samarbete mellan lärare och SNE leda fram till en 

gemensam förståelse för syftet med handledning. 

Med bas i socialkonstruktivism beskrivs nedan uppsatsförfattarnas vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt. Därefter utvecklas de centrala begrepp som nämnts ovan vilka används i 

analysen av uppsatsens resultat.  

5.1 Socialkonstruktivistisk världs- och kunskapssyn  

Socialkonstruktivism har utvecklats från den så kallade traditionella konstruktivismen vilken 

bygger på Piagets uppfattning om att den enskilda människan själv konstruerar sin egen 

kunskap och förståelse i relation till sin omvärld (Packer & Goicoechea, 2000; Young & 

Collin, 2004). Den socialkonstruktivistiska teorin ifrågasätter och är kritisk till det naturliga 

och förgivettagna. Schwandt (1998) menar att ”Constructivists are antiessentialists. They 

assume that what we take to be self-evident kinds (e.g., man, woman, truth, self) are actually 

the product of complicated discursive practices.” (s. 236). Med andra ord att en människas 

handlingar och förståelser inte är givna av naturen utan snarare är socialt konstruerade i den 

kultur och det sociala sammanhang som människan är del av (Stroet, Opdenakker & 

Minnaert, 2016).  

Barlebo Wenneberg (2010) för ett liknande resonemang då han menar att människors 

erfarenhet av sin omvärld är socialt konstruerad och relaterad till redan befintliga kunskaper 

och förståelser färgade av en människas sociala, kulturella och situationsbundna 

sammanhang. Ett kanske enkelt, men förhoppningsvis beskrivande exempel, här är att för 

många människor är en stol socialt bestämt som något att sitta på, men om en människa 

aldrig blivit del av denna socialt bestämda förståelse så skulle en stol likväl kunna utgöra 

virke till en brasa eller fungera som del av en koja.  

Enligt Barlebo Wenneberg (2010) menar socialkonstruktivismen att då ny kunskap utvecklas 

sker en samverkan mellan konstruktion och evolution. Evolutionen förutsätter till exempel ett 

samhälles behov, utifrån ett historiskt perspektiv, där tiden är inne för ny kunskap att 

utvecklas. Konstruktionen förutsätter en medveten tanke, där en lösning får ta form i en 

faktisk handling. Dessa två fungerar enligt socialkonstruktivismen tillsammans när ny 

kunskap tar form. Barlebo Wenneberg (2010) menar vidare att inom den 

socialkonstruktivistiska teoribildningen så är kunskap och förståelse bestämd av sociala 

faktorer och social fakta. Att faktorer som makt, roller och särskilda intressen inverkar på vad 

som är att förstå som kunskap i ett samhälle eller i en undervisningssituation på en skola. 

Barlebo Wenneberg (2010) skriver fram att social fakta, det vill säga kunskap om den sociala 

verkligheten, skapas eller konstrueras via gemensamma överenskommelser. Till exempel 

uppstår social fakta när människor tillsammans är överens om en viss innebörd eller att ett 

ting har vissa egenskaper. Centralt här är teorins betoning av det relationella och hur språket 

bidrar till att forma en gemensam förståelse av till exempel världen, kunskap eller för den 

delen specialpedagogisk kompetens. 

Som ovan nämnts spelar språket, i form av samtal och dialog, en viktig roll inom 

socialkonstruktivismen (Berger & Luckmann, 2010; Wetherell & Maybin 1998). Berger och 

Luckmann (2010) menar att för att förstå det verkliga livet behöver individen förstå språket. I 

ett samtal ansikte mot ansikte är språket ihållande och utgör en kontakt mellan båda sidor i 

nuet. Detta menar Berger och Luckmann gör samtalet så speciellt jämfört med skriften. 
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Samtal formas av ett socialt sammanhang och ger en fast grund åt sådant som först kan 

uppfattas ytligt och oklart. Berger och Luckmann (2010) menar vidare att användning av 

samma språk medger att en gemensam verklighet kan bevaras. Wetherell och Maybin (1998) 

i sin tur lyfter fram att genom språket konstrueras begreppsliga innehåll, men även relationer 

med andra människor. De lyfter också fram att kommunikationsprocessen inte är 

okomplicerad då den inleds med en människas vilja att uttrycka något, därefter att tanken 

först ska omformas till ord och sedan överföras till en annan människa. 

Människors uppfattning av en så kallad verklighet är avhängig den sociala kontexten och dess 

tillhörande socialiserande processer. Wetherell och Maybin (1998) menar att genom en 

socialiseringsprocess uppkommer nya tankemönster hos människor och nya sätt att se på sig 

själva. De lyfter också fram att människor kan ha, eller socialiseras in i, olika roller och att de 

kan ta sig olika uttryck och förändras beroende på det sociala sammanhanget. Centralt här är 

också utveckling och lärande som Schreiber och Valle (2013) såväl som Chang, Hays och 

Milliken (2009) menar sker genom sociala interaktioner och samarbeten där människor 

utifrån olika perspektiv på till exempel ett ämne eller aktivitet tillsammans skapar en 

gemensam förståelse. Vidare att det inom socialkonstruktivismen ses som en styrka att 

människor har olika erfarenheter och perspektiv med sig in i ett samarbete likt mellan 

skolledare och SNE:s: ”… collaboration with diverse others can be a vehicle for developing 

an appreciation of personal and cultural differences.” (Schreiber & Valle, 2013, sid. 396). En 

annan aspekt på utveckling och lärande som ofta förs fram av förespråkare för det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är vikten av att människor som deltar i olika samarbeten 

är motiverade att delta (Chang, Hays & Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 

2016). Människor som inte är motiverade har svårt att vara del av, och bidra i, gemensamma 

aktiviteter. 

Kort sammanfattat så är språk, samarbete och motivation utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv nycklar för att gemensamma förståelser kan nås och gemensamma mål bli 

uppfyllda (se till exempel Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016). 

 

6 METOD 
Detta kapitel är uppbyggt på följande vis: först redogörs för den kvalitativa 

forskningsansatsen vilken är den ansats som uppsatsen vilar på. Därefter beskrivs intervju 

som datainsamlingsmetod, följt av en redovisning av urvalet samt hur intervjuerna 

genomfördes. Kapitlets avslutande delar beskriver de forskningsetiska aspekter som tagits i 

beaktande samt några ord om uppsatsens tillförlitlighet och äkthet. 

6.1 Forskningsansats 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om skolledarnas förståelse för specialpedagogisk 

kompetens med fokus på dess innebörd, funktion och utveckling. För att uppnå syftet 

tillämpades en kvalitativ forskningsansats som enligt Bryman (2013) gör möjligt att söka 

efter både kvalitativa likheter och skillnader i det empiriska material som först samlas in, 

sedan sammanställs i kategorier och teman, och slutligen analyseras och diskuteras. 

Anledningen till valet av en kvalitativ forskningsansats var att den tillåter ett tolkande 

angreppssätt där resultat och analys kan förstås som lokalt giltiga snarare än som uttryck för 

mer objektiva och generaliserbara sanningar (Kvale & Brinkmann, 2010; Backman, 2016).  
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6.2 Intervju som datainsamlingsverktyg 

Uppsatsen använde intervju som datainsamlingsmetod. Kvale (2013) beskriver fördelen med 

intervju som metod:  

If you want to know how people understand their world and their lives, why 

not talk with them? Conversation is a basic mode of human interaction. […] 

Through conversations we get to know other people, get to learn about 

experiences, feelings and hopes and the world they live in” (s.1).  

Mer precist användes den semistrukturerade intervjun (Patel & Davidsson, 2011). 

Anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer var att denna form av intervjuer 

beskrivs ge intervjuaren möjligheten att kombinera strukturerade frågor med öppna frågor 

(Dalen, 2008; Kvale & Brinkmann, 2010). Härigenom kunde vi få korn på skolledarnas 

liknande, men också motstridiga, uppfattningar i frågor som formulerats med avseende på 

specialpedagogisk kompetens.   

Utifrån formulerat syfte och frågeställningar i uppsatsen, och i kombination med vad delar av 

tidigare forskning inom fältet har kommit fram till, konstruerades en semistrukturerad 

intervjuguide. Den första versionen av guiden användes som underlag vid en pilotintervju 

med en skolledare på en 1-6 skola. Efter pilotintervjun omformulerades två frågor i 

intervjuguiden för att förtydliga dem inför de kommande intervjuerna med skolledare. 

Bryman (2013) poängterar vikten av att göra pilotstudie just för möjligheten att kunna 

förändra om informanten upplevde en eller flera av frågorna som svåra att förstå.  

6.3 Urval  

Ambitionen var redan inledningsvis i forskningsprocessen att rekrytera tolv informanter till 

studien. Urvalet av de skolledare som kom att tillfrågas kan beskrivas som ett målstyrt urval 

(Bryman, 2013) vilket innebar att samtliga skolledare som kom att tillfrågas också bedömdes 

kunna ge viktiga insikter i relation till uppsatsen syfte och frågeställningar.  

I augusti månad 2017 skickades en allmän förfrågan om deltagande via epost till 69 

skolledare i två norrländska kommuner (se bilaga 1). I den epost som skickades ut 

presenterades studien, dess syfte, vilka vi som skulle genomföra studien var samt att vi skulle 

kontakta skolledarna via telefon. Vidare att det var frivilligt att delta i studien och att samtliga 

personuppgifter skulle komma att avidentifieras.   

Skolledarnas kontaktuppgifter återfanns på respektive kommuns hemsida och fem dagar efter 

utskicket kontaktades skolledarna via telefon. Det målstyrda urvalet hade en bred ingång, 

med fokus på att variera med bäring på kön, geografiskt och socioekonomiskt skilda skolor 

samt en spridning mellan vilka stadier som skolledaren var verksam i. Ett annat kriterium för 

urval som tillkom var att sex skolledare per kommun skulle rekryteras. Skolledarna som 

samtliga bedömdes som relevanta för studien kontaktades i enlighet med när deras namn 

framkom i den lista över skolledare som upprättats vid eftersökningarna på kommunernas 

hemsidor. Annorlunda uttryckt, svarade inte skolledaren som stod överst på listan så 

kontaktades nästa skolledare på listan och så vidare. Bland de skolledare som svarade i 

telefon var flertalet positiva till att delta i intervjustudien. Skolledare som valde att tacka nej 

till möjligheten att delta i studien uppgav ofta tidsbrist som orsak. Nedan beskrivs kortfattat 

de skolledare som till slut kom att ingå i studien. Skolledare 1 beskrivs med hjälp av 

förkortningen ”SKL1”, Skolledare 2 med ”SKL 2 ” och så vidare.  
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SKL 1: Kvinna. Har arbetat 2 år som skolledare på 7-9 skola. 

SKL 2: Man. Har arbetat 12 år som skolledare, varav de senaste året som skolledare för åk 7-

9 på berörd F-9 skola 

SKL 3: Man. Har varit biträdande skolledare i 10 år. Har arbetat i berörd 7-9 skola som 

skolledare i 1 år 

SKL 4: Man. Har arbetat som skolledare i 25 år och varit skolledare i 5 år för åk 1-3 på 

berörd F-6 skola. 

SKL 5: Kvinna. Har arbetat som skolledare i 5 år i åk 1-3 på berörd F-9 skola. 

SKL 6: Man. Har arbetat som skolledare i 2 år för 1-5 på berörd F-9 skola. 

SKL 7: Kvinna. Har varit skolledare i 8 år på berörd F-6 skola. 

SKL 8: Man. Arbetat som skolledare på F-6 skolan i 8år. 

SKL 9: Kvinna. Arbetat som skolledare 1 år, varav 1 termin på berörd F-3 skola. 

SKL 10: Kvinna. Varit vikarierande skolledare i 2 år på berörd 7-9 skola. 

SKL 11: Man. Varit skolledare i 6 år och har nyligen blivit skolledare för berörd 7-9 skola. 

SKL 12: Man. Arbetat i 4 år som skolledare på berörd 7-9 skola. 

Vad gäller de skolledare som fick information om studien via epost, men som vi inte talade 

med i telefon eller som föll utanför det mer specifika urvalet, erhöll en ny epost för 

kännedom med information om att tillräckligt många informanter hade rekryterats till studien.  

Det ska nämnas att de personer med specialpedagogisk kompetens som var föremål för 

skolledarnas berättelser under intervjuerna var lokalt knutna till den skola vars verksamhet 

respektive skolledare var ansvarig för. I enstaka fall använde sig dock några skolor även av 

extern specialpedagogisk kompetens inom skolområdet vilken också blev del av skolledarnas 

berättelser. En majoritet av skolorna hade dock lokal tillgång till såväl speciallärare som 

specialpedagog. Tre av skolorna hade tillgång till en eller två specialpedagoger och en skola 

hade tillgång till två speciallärare.  

6.4 Genomförande och intervjuanalys 

Som framgår ovan intervjuades tolv skolledare i två olika norrlandskommuner. Den första 

kontakten med informanterna togs via epost och därefter via telefon. Under telefonsamtalen 

bestämdes med skolledarna när och var intervjun skulle äga rum. Innan intervjutillfället fick 

skolledarna via epost ta del av intervjuguiden i syfte att öka möjligheten till uttömmande och 

kvalificerade svar (Dalen, 2008; Kvale & Brinkmann, 2010).  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola, antingen i skolledarnas kontor eller i ett 

mötesrum i nära anslutning till kontoret. Anledningen till valet av lokal var att det både bidrar 

till att skapa trygghet för informanten under intervjusituationen och att möjligheterna till en 

tillitsfull relation mellan intervjuare och informant ökar (Bryman, 2013). Innan själva 

intervjuerna påbörjades redogjordes återigen för studiens syfte för informanterna, även det 

som ett led i att skapa en trygg och tillitsfull miljö (Bryman, 2013). Vid varje intervjutillfälle 

var det en av de två författarna av föreliggande uppsats som genomförde intervjun. Det vill 



20 
 

säga att vi genomförde sex intervjuer var och 12 totalt. I nära anslutning till intervjun 

samtalade vi med varandra om intervjun. Mer precist delgav varandra tankar och erfarenheter 

om intervjun, detta i ett led för en ökad gemensam förståelse av skolorna och informanterna 

samt att öka möjligheterna att genomföra intervjuerna på ett så liknande vis som möjligt.  

Innan intervjuerna tog sin början tillfrågades samtliga skolledare om de kunde godkänna att 

intervjuerna spelades in. Samtliga gav sitt godkännande och intervjuerna spelades in via en 

telefon-app kallad Diktafon. Intervjuerna tog 35-60 minuter och samtliga frågor som 

formulerats i den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 2) ställdes. Motivet bakom att 

spela in intervjuer istället för att anteckna var att de enligt metodlitteraturen sägs skapa ökade 

möjligheter för intervjuaren att fokusera på intervjun, vara en god lyssnare, visa intresse samt 

kunna ställa relevanta följdfrågor till informanten (Kvale & Brinkmann, 2010). Initial analys 

och tolkning av intervjun påbörjades på ett vis redan vid intervjutillfället, men Bryman 

(2013) menar här att en djupare analys underlättar om möjlighet finns att vid upprepade 

tillfällen lyssna igenom en inspelad intervju. För att göra informanternas svar så stor rättvisa 

som möjligt vid analysen lyssnades samtliga 12 intervjuer igenom flera gånger och 

transkriberades i sin helhet i nära anslutning till intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2010). 

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger av båda författarna. Uppsatsförfattarna 

använde tillsammans en metod som påminner om Kvales och Brinkmanns (2010) 

meningskoncentrering. En koncentrering av mening gjordes utifrån vad informanterna svarat 

kring berörda frågeställningar i intervjuerna. Med hjälp av meningskoncentration sorterades 

datamaterialet efter likheter och olikheter och därefter konstruerades olika teman som 

framträtt. Teman som därefter namngavs. Därefter ställdes nya frågor till meningsenheterna 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa var "Hur beskriver och förstår skolledare vad 

specialpedagogisk kompetens är?", "Hur beskriver skolledare sin erfarenhet av hur 

specialpedagogisk kompetens används i skolan?" och "Hur beskriver skolledare att 

specialpedagogisk kompetens i skolan kan utvecklas?". Härefter skrevs den bild ihop som 

framträder i form av uppsatsens resultatkapitel. Att datainsamlingsmaterialet sorterades på 

detta sätt visade sig underlätta arbetet i att få syn på mönster, variationer och olikheter i 

informanternas svar på frågorna i intervjun (jämför Ahlberg, 2009). Slutligen gjordes en 

analys av resultatet utifrån en socialkonstruktivistisk teoriram.   

6.5 Etiska principer  

För att i möjligaste mån tillgodose att studien i föreliggande uppsats bygger på genomtänkta 

forskningsetiska beslut och tillvägagångssätt togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) 

allmänna regler om god forskningssed. Författarna försäkrade sig om att genererat 

intervjumaterial behandlades på ett korrekt vis samt att studien bedrevs med respekt för 

informanterna och de skolor de var verksamma i. Skolledarna blev insatta i studiens syfte och 

blev garanterade att inga kommersiella parter eller intressen var inblandade i studien. 

Intervjuerna genomfördes i samtliga fall med tillstånd och samtycke från informanterna.   

Före genomförandet av intervjuerna skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut till 

potentiella informanter. Informationsbrevet innehöll information om fokus och mål med 

studien, att de vid medverkan var garanterade anonymitet, kontaktuppgifter till 

uppsatsförfattarna samt att skolledarna inom några dagar skulle kontaktas via telefon. Under 

telefonsamtalen inhämtades tillstånd och samtycke hos de informanter som tackade ja till 

deltagande i studien. Vidare klargjordes att informanterna alltid hade möjlighet att avbryta 

intervjun och sitt deltagande i studien. Att insamlad data under intervjuerna endast skulle 
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nyttjas i forskningssyfte, att data skulle avidentifierats vid databearbetningen, och inga 

personuppgifter skulle redovisas, var också information som presenterades (jmf. 

Vetenskapsrådet, 2017).  

6.6 Tillförlitlighethet och äkthet 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen menar Kvale (2013) att relevansen i begreppen 

reliabilitet och validitet har ifrågasatts. Kvale menar vidare att dessa begrepp är mer 

användbara i kvantitativa studier med målet att återspegla någon form av objektiv och sann 

verklighet. Bryman (2013) föreslår att begreppet tillförlitlighet, bestående av delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera 

(motsvarande objektivitet, s. 354) samt äkthet istället på ett bättre vis i kvalitativa studier 

speglar vad som ofta benämns validitet och reliabilitet i kvantitativa studier. Föreliggande 

studie ansluter här till Brymans förslag.   

Rörande tillförlitlighet har vi genom vår metod- och teoribeskrivning i kombination med en 

tydlig resultatredovisning strävat efter att skapa en hög grad av trovärdighet. Vad gäller 

överförbarhet menar Bryman (2013) att det i kvalitativa studier som snarare bygger på ett 

djup än bredd, kan vara svårt att rakt av generalisera resultatet till andra miljöer. Delar av de 

resultat som framkom i studien finns dock att känna igen i tidigare forskningsstudier, vilket 

tyder på att resultaten kan vara relevanta även för skolledare och skolor utanför studien. 

Kvale (2013) menar här att denna form av överförbarhet ”…involves a reasoned judgement 

about the extent to which the findings from one study can be used as a guide to what might 

occur in another situation” (s. 127).   

Vi strävade efter att hålla en så hög grad av pålitlighet som möjligt. Detta genom att i 

uppsatsen noggrant beskriva forskningsprocessen från syftesformulering till slutsatser dragna 

utifrån det empiriska materialet (Bryman, 2013; Ely, 1993). Nämnas här ska även 

genomförandet av en pilotstudie. Att en sådan utfördes innan intervjuerna i studien anses 

bidra till ökad pålitlighet (Bryman, 2013). Vidare diskuterade uppsatsförfattarna efter varje 

utförd intervju hur intervjun hade gått, vad som hade framkommit och vilka typer av 

följdfrågor som hade ställts. Det var ett medvetet val att vid upprepade tillfällen läsa samtliga 

transkriberingar samt att bearbeta resultat och analys tillsammans. Samtliga argument och 

tillvägagångssätt ovan kan sägas bidra till att studien har en förhållandevis hög grad av 

pålitlighet.  

Vad gäller det som Bryman (2013) skriver om i termer av en möjlighet att via studien styrka 

och konfirmera, eller återge objektiva resultat, så framstår det som svårt i en kvalitativ studie 

att göra så i absolut mening. Avsikten var dock hela tiden att återge en så äkta bild av vad 

informanterna sagt och utifrån deras redogörelser skriva fram resultat och slutsatser.  

Några informanter uttryckte även att det var givande att få sätta ord på sina tankar och att de 

genom intervjun utvecklade en större förståelse för specialpedagogisk kompetens i den skola 

de verkade på. Vad gäller så kallad pedagogisk autenticitet uttryckte vissa skolledare 

önskemål att få ta del av den färdiga studien för att få insikt i andra verksamheter och deras 

förståelse för, och utveckling av, specialpedagogisk kompetens. Sammantaget har studien 

försökt att ta hänsyn till äkthetskriteriet (Bryman, 2013).   
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7 RESULTAT 
I detta kapitel av uppsatsen redovisas resultatet från de 12 intervjuerna med skolledarna som 

ingått i studien. Samtliga skolledare är verksamma på grundskolan och sett till gruppnivå 

jämnt fördelade över låg, mellan respektive högstadiet.  

Resultatredovisningen sker i enlighet med uppsatsens tre forskningsfrågor. Först redovisas 

hur skolledarna beskriver och resonerar om sin förståelse av begreppet specialpedagogisk 

kompetens (Forskningsfråga 1), därefter hur skolledarna beskriver användningen av 

specialpedagogisk kompetens i skolan (Forskningsfråga 2), och avslutningsvis redogörs för 

hur skolledarna beskriver hur de vill utveckla användningen av specialpedagogisk kompetens 

i skolan (Forskningsfråga 3).   

7.1 Skolledares beskrivning och förståelse av specialpedagogisk kompetens 

Specialpedagogisk kompetens beskrivs av skolledarna som en bred kompetens med många 

olika komponenter. Skolledarnas förståelse redovisas nedan med bäring på kategorierna 

formell kompetens respektive icke-formell kompetens. Med formell kompetens menas, som 

också redogjorts för tidigare i uppsatsen, den kompetens som SNE förväntas utveckla under 

sin utbildning. Icke-formell kompetens å andra sidan är övriga kompetenser som skolledarna 

anser vara viktiga, men som saknar tydliga kopplingar till examensordningen för 

specialpedagog- respektive speciallärarprogrammet. 

7.1.1 Förståelse utifrån speciallärares och specialpedagogers formella kompetens 

Förståelsen av formell kompetens har utifrån skolledarnas beskrivningar konstruerats i fyra 

teman: (1) Kompetens att samtala och samarbeta, (2) kompetens att leda och inneha ett 

helhetsperspektiv, (3) samt undervisning.  

Kompetens att samtala och samarbeta är alltså första temat som konstruerats utifrån 

skolledares beskrivningar av specialpedagogisk kompetens. Samtalsfärdigheter, 

samtalsförmågor och samtalsegenskaper menar flera skolledare är viktiga specialpedagogiska 

kompetenser. Mer konkret innebär det enligt skolledarna att vara muntligt kommunikativ, 

analytisk och lyhörd. Samtals- och samarbetskompetens lyfts fram som viktig till exempel då 

SNE och lärare i olika sammanhang ska samverka runt olika individer eller grupper i skolan. 

Samtalskompetens beskrivs som relevant i samband med SNE:s dialog och handledning med 

bland annat skolledare, lärare och elever. Mer precist att de har kompetens att kunna ge råd, 

vara "bollplank" eller handleda lärarna. Kompetens att samtala och samarbeta är den 

kompetens som flest skolledare lyfter fram när de beskriver innebörden av begreppet 

specialpedagogisk kompetens. Flera skolledare nämner här extra anpassningar i relation till 

rådgivning och handledning samt att specialpedagogisk kompetens bidrar till att se och förstå 

ett skolrelaterat problem utifrån olika perspektiv. En skolledare beskriver innebörden av 

specialpedagogisk kompetens som: 

… förmågan att skapa god lärmiljö, och främja elevers utveckling och lärande. Eh sedan 

också har de ju en viktig kompetens i att handleda pedagoger, inte minst kring extra 

anpassningar (SKL 5). 

Samtalskompetens menar flera skolledare är relevant för att kunna samverka och samarbeta 

med både enskilda kollegor och grupper av kollegor på skolan. Att det är betydelsefullt att 

kunna samverka och samarbeta med olika professioner, både de som finns internt på skolan 



23 
 

och de som finns externt, det vill säga utanför skolans dagliga verksamhet. En av skolledarna 

uttrycker sin förståelse genom att använda Elevhälsoteam som exempel: 

… EHT [Elevhälsoteam] är hjärtat i en skola, man jobbar oerhört tätt och hårt i teamet, så det 

är viktigt att den är välfungerande och där är den specialpedagogiska kompetensen oerhört 

viktig att få in den kompetensen i den tvärprofessionella samlingen… (SKL 12). 

Ett andra tema som konstruerats utifrån skolledarnas beskrivning av specialpedagogisk 

kompetens innefattar kompetensen att leda och ha ett helhetsperspektiv. Att leda, inte minst i 

form av att driva skolutveckling, lyfts fram som viktigt. En skolledare menar att 

specialpedagogisk kompetens i form av ledarskap också innebär att kunna fördela resurser. 

Några andra skolledare påtalar vikten av en kompetens att leda arbetet med att 

kompetensutveckla lärare till exempel i frågor som rör extra anpassningar. En skolledare 

menar att:  

Handledning och att specialpedagogen har kunnat leda olika kompetensutvecklingsdagar har 

lett till att pedagogerna har haft lättare att anpassa undervisningen efter elevers behov (SKL 

6). 

Många skolledare betonar även vikten av att SNE har legitimitet hos lärarna på skolan. Om 

inte legitimiteten finns blir det svårt att leda ett arbete inriktat mot att få lärarna med sig till 

att tänka på nya sätt och utveckla en vilja hos dem att förändra sin undervisning. 

Flera skolledare betonar också betydelsen av att de med sin specialpedagogiska kompetens 

innehar ett helhetsperspektiv. Till exempel att kunna ansvara för, och ha överblick över, 

elever i svårigheter. Det vill säga agera som samordnare med överblick av helheten med 

förmågor såsom att kunna observera och dokumentera, till exempel att skriva 

åtgärdsprogram, kartlägga och utreda samt att analysera på olika nivåer i skolan. En 

skolledare uttrycker i relation till specialpedagogisk kompetens att kunna ha ett 

helhetsperspektiv: 

... en kompetens som inte bara täcker individnivå, utan tittar både på individ, grupp och 

organisationsnivå, mot flera olika nivåer så att säg, och också en spetskompetens att tänka 

utifrån elevens behov utifrån dom olika nivåerna och inte bara hur jag jobbar en och en med 

ett barn utan hur förändrar vi i skolan så att det passar alla barn… (SKL 8).  

Det tredje temat som konstruerats genom skolledarnas beskrivningar av hur 

specialpedagogisk kompetens kan förstås relaterar till en klassrumsnära kompetens – 

undervisning. Ett par av skolledarna betonar vikten av att lärare på skolan får stöd i att 

utveckla sin kunskap i specialpedagogik för att därigenom ha bättre förutsättningar att skapa 

goda lärmiljöer. Extra anpassningar nämns ofta inom ramen för detta tema. 

Specialpedagogisk kompetens, menar några skolledare, är att genom ett direkt och nära arbete 

med elever i svårigheter kunna hitta fungerande lösningar i klassrummet. 

Många av skolledarna menar att SNE bör kunna se vilka behov som finns på skolan samt 

kunna använda sig av olika metoder för att stödja elever i svårigheter. Inte minst i relation till 

färdigheter hos eleverna såsom att läsa, skriva och räkna. Vidare framgår av skolledarnas 

beskrivningar av hur de förstår specialpedagogisk kompetens att i den kompetensen ligger att 

kunna välja ut relevanta kompensatoriska hjälpmedel och förmågan att variera 

lektionsupplägg. Ett par skolledare betonar vikten av att ha förmågan att kunna motivera 

elever att själva vilja träna för att förbättra sina färdigheter och förmågor, men även att arbeta 
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förebyggande, att ge eleverna verktyg att själva utveckla sina kunskaper samt att vara ihärdig 

med målet att gå framåt i sitt lärande. En skolledare menar att: 

Specialpedagogisk kompetens är att möjliggöra undervisning för alla elever, sett utifrån deras 

förutsättningar hm och på något sätt stärka läraren att arbeta proaktivt och förebyggande så 

inte eleverna kraschar när kraven blir höga (SKL 3).   

7.1.2 Förståelse utifrån speciallärares och specialpedagogers icke-formella kompetens 

Förståelsen av icke-formell kompetens har utifrån skolledarnas beskrivningar konstruerats i 

fyra teman varav de två första är tätt sammanlänkade: (1) social kompetens, (2) personliga 

egenskaper och slutligen (3) komplementär kunskap.  

Det första temat inom icke-formell kompetens är social kompetens, vilken beskrivs av många 

skolledare som en central specialpedagogisk kompetens. Skolledare beskriver bland annat 

vikten av att ha, vad de benämner i termer av, god människokunskap. Exempel som lyfts 

fram är kunskap om hur människan fungerar, hur olika elevbehov på en skola ska bemötas, 

samt att kunna ha ett väl fungerande förhållningssätt till elever i svårigheter. Särskilt 

förmågan att kunna bemöta elever i svårigheter och att skapa goda relationer framstår som 

centralt och lyfts av många skolledare fram som en mer eller mindre direkt förutsättning för 

att andra delaspekter i en specialpedagogisk kompetens ska komma elever, lärare och 

föräldrar till gagn. En skolledare uttrycker vikten av relationell förmåga på följande vis: 

 
Bemötande, relation är nyckeln till att nå elever och är det som gör störst skillnad. Utan den 

faller all annan kompetens. Den räcker ju inte, men är som nyckeln i det hela (SKL 1). 

Relationell förmåga beskrivs likaledes av skolledarna som nödvändig dels för att elever och 

föräldrar ska kunna utveckla ett förtroende för speciallärare och specialpedagoger, dels för att 

lärare på en skola ska vilja och våga prova nya tillvägagångssätt i sin yrkesutövning med bas 

i vad SNE har föreslagit.  

I resultatet framkommer också att flera skolledare anser att det finns annan skolpersonal, 

bortsett från SNE, som inneha specialpedagogisk kompetens. Fritidspedagoger är en ofta 

omnämnd yrkesgrupp. Det som skolledare framhåller som specialpedagogisk kompetens i 

detta sammanhang är just deras förmåga att skapa goda relationer med elever i svårigheter. 

Under intervjuerna framträdde också en förståelse hos skolledarna att personer med 

specialpedagogisk kompetens är kreativa, flexibla, tålmodiga och ihärdiga. Detta ramar in det 

andra konstruerade temat; personliga egenskaper. Skolledare menar att denna förmåga är 

betydelsefull i arbetet med att hitta lösningar och metoder för att skapa möjligheter för elever 

i svårigheter att utvecklas på olika vis. 

Det tredje konstruerade temat inom kategorin icke-formell kompetens berör komplementär 

kunskap. Komplementär kunskap innebär i föreliggande studie att kunna använda 

Informations- och Kommunikations Teknologi (IKT) med bäring på ett specialpedagogiskt 

tänkande. En av skolledarna beskrev att denna specifika kunskap kommer till uttryck när 

SNE visar förståelse för vilka möjligheter som ett eller flera IKT-verktyg kan erbjuda samt 

visar dess tillämpning i den specialpedagogiska praktiken. En kompetens att delge lärare så 

att de kan använda specialpedagogiska IKT-verktyg i undervisningen. Konkreta exempel som 

framkom under intervjun var användbara ”appar” till en Ipad som elever i svårigheter i skolan 

kan använda i sitt lärande.  
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7.2 Skolledares beskrivning av hur specialpedagogisk kompetens används 

Redovisningen nedan görs med relation till forskningsfråga 2. Först beskrivs att skolledare 

generellt inte gör någon skillnad i hur speciallärare och specialpedagoger används på 

skolorna och med tanke på det är de båda yrkesgrupperna heller inte skilda åt i resultattexten 

nedan.  

Sedan återges hur skolledarna beskriver SNE:s funktion och detta görs utifrån tre 

konstruerade teman: (1) samtalsfunktion och samarbetsfunktion; (2) funktion att leda och 

inneha helhetsperspektiv i vardagen samt (3) specialpedagogisk kompetens som en funktion i 

undervisning. 

7.2.1 Liknande funktion för speciallärare och specialpedagoger  

En majoritet av skolledarna, oavsett om de var verksamma på låg, mellan eller högstadiet, 

beskriver att de har både en speciallärare och en specialpedagog anställda i sin verksamhet. 

Ett undantag finns dock bland skolledarna där anställning av en speciallärare har reducerat 

specialpedagogens specialläraruppdrag. I alla andra skolor där både speciallärare och 

specialpedagog finns utför de samma eller likartade arbetsuppgifter. En skolledare uttrycker 

sig här: 

Specialpedagogen och specialläraren gör samma uppgifter fast i olika årskurser (SKL5). 

En skolledare beskriver att på hens skola finns en kollega som har genomgått både en 

specialpedagogutbildning och speciallärarutbildning. Under fyra intervjuer framkommer att 

det bara finns specialpedagoger anställda på skolan och att merparten av dessa kollegor 

arbetar dels med ett innehåll som ligger närmare ett specialläraruppdrag, till exempel 

undervisning med elever, dels ett innehåll som en specialpedagog förväntas arbeta med till 

exempel handledning och uppgifter på en individ-, grupp- och organisationsnivå. En av 

skolledarna skiljer sig dock här markant från de övriga skolledarna i studien. Mer precist att 

han i rollen som skolledare tagit ett medvetet beslut att anställa specialpedagoger för att 

komma bort från traditionen på skolan att särskilja elever från ordinarie klass: 

Har medvetet valt att anställa specialpedagoger, eh vi vill inte ha speciallärare som lyfter ut 

elever från klassrummet. Istället behöver lärarna stöd av specialpedagogerna att möta alla 

elever (SKL 6). 

Skolledaren beskriver vidare att i sin strävan att alltid möta samtliga elever och deras behov 

på ett professionellt vis så har de två specialpedagogerna på skolan lyfts bort från all 

undervisning. Specialpedagogerna har istället varje vecka både individuell handledning med 

samtliga lärare på skolan och grupphandledning med ett större antal lärare på en och samma 

gång. Syftet med ett högt antal handledningstillfällen menar skolledaren är att skolan vill 

arbeta förebyggande istället för att lägga allt för stort fokus på arbete med åtgärdande 

karaktär.  

7.2.2 Samtalsfunktion och samarbetsfunktion  

Skolledarna beskriver att specialpedagogisk kompetens används på skolorna i form av en så 

kallad samtalsfunktion. Att SNE har återkommande uppgifter likt rådgivning, vägledning, 

konsultation eller handledning till lärare. En annan del av en specialpedagogisk kompetens 

som används på skolorna är en så kallad samarbetsfunktion. En funktion som genom 

skolledarnas beskrivningar tycks hänga tätt ihop med samtalsfunktionen. Båda funktionerna 

kommer till uttryck både på gruppnivå och individuell nivå.  



26 
 

Merparten av skolledarna nämner här samtalsstöd i termer av SNE:s individuella rådgivning 

eller vägledning, vilket ibland beskrivs ske i lärarrummet eller korridoren. Inplanerad 

handledning beskrivs däremot som mindre vanligt. Vägledningen menar skolledare leder till 

att lärarnas kompetens i att hantera elever i svårigheter förstärks. I intervjuerna betonar också 

flera skolledare betydelsen av att de kan ge samtalsstöd till lärare även i grupp, inte minst 

under arbetslagstid. Skolledarna beskriver att samtalsfunktionen kan innehas av en extern 

specialpedagog som kommer till verksamheten. Oftast är det dock SNE i den egna 

verksamheten som med sin specialpedagogiska kompetens innehar en rådgivande roll i 

arbetslagen. Några skolledare nämner också att personer med specialpedagogisk kompetens 

kan tillhöra ett specifikt arbetslag på skolan. En anledning till det som nämns är att de ska 

kunna påverka lärarna åt det håll skolledaren vill med skolan. Skolledare pratar generellt i 

termer av SNE:s rådgivande eller konsultativa roll. Ordet handledning i grupp nämns också, 

men i mindre omfattning.  

En av skolledarnas beskrivningar var annorlunda jämfört med hur de andra skolledarna talade 

om individuellt samtalsstöd. Denna skolledare talade specifikt om handledning samtidigt som 

att varje lärare på skolan har en timmes schemalagd individuell handledning med skolans 

SNE: 

Varje lärare har en schemalagd handledningstid i veckan. Vi vill jobba förebyggande och inte 

bara hitta åtgärder för att släcka bränder (SKL 6). 

Vad gäller vilket innehåll som enligt skolledarna ofta utgör vanliga samtalsämnen under 

handledning eller rådgivning nämns extra anpassningar, upprättande av åtgärdsprogram och 

förmågan att skapa en fungerande lärmiljö för skolans elever.   

Enligt skolledarna är samarbetsfunktionen relevant. Skolledarna menar att förmågan att 

kunna samarbeta är nödvändig i många av de roller som SNE har i verksamheten. Till 

exempel i rollen som vägledare och handledare för lärarna, men även när de förväntas kunna 

samordna och ha rollen att samverka och samarbeta med olika personer, i olika 

konstellationer. Ett samarbete med skolledare, föräldrar, andra yrkesgrupper i 

elevhälsoteamet i frågor om främjande och förebyggande arbete, men även med externa 

aktörer såsom centrala elevhälsan. Skolledare lyfter till exempel fram betydelsen av att SNE 

kan fungera som samtals- och samarbetspartner i möten med föräldrar och elever under bland 

annat elevkonferenser. En skolledare beskrev samordningsrollen i termer av: 

Specialläraren är rektorns högra och vänstra hand inte minst i den samordnande rollen. […] 

Ibland kan vi köra fast och då är det viktigt att vi kommer vidare och då kommer 

specialläraren in med en viktig kompetens (SKL 2). 

7.2.3 Funktion att leda och inneha helhetsperspektiv 

Skolledare lyfter fram att SNE har ett aktivt ledarskapsansvar på skolan och flera poängterar 

att de via sin specialpedagogiska kompetens kan ha ett helhetsperspektiv i verksamheten vad 

gäller till exempel elever i svårigheter. Skolledarna talar om ledarskap som en funktion där de 

har som uppgift att vara en länk mellan lärare och skolledaren och därigenom kunna ha en 

samlad bild den specialpedagogiska verksamheten på skolan. Personer med 

specialpedagogisk kompetens har också en funktion att vara aktivt deltagande och rådgivande 

till skolledaren i beslut av olika slag, i såväl elevfrågor som ekonomi. En skolledare uttrycker 

det på detta vis:  
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… de är rektors ögon och öron, så rektor kan ta rätt beslut om vilket stöd som ska sättas in 

(SKL 4).   

Förutom att medverka i beslutsprocessen kring resursfördelning pekar skolledare även ut 

SNE:s funktion när det gäller ansvar för att utveckla verksamheten i en specialpedagogiskt 

förebyggande och främjande riktning. Det framkommer även vid ett fåtal tillfällen en 

uppfattning hos skolledare att personer med specialpedagogisk kompetens innehar ett visst 

ansvar för att leda kompetensutveckling eller andra uppdrag likt en skolas 

likabehandlingsarbete.  

Flertalet skolledare betonar alltså vikten av att SNE innehar helhetsperspektivet i 

verksamheten. Deras formella kompetens beskrivs av många skolledare som både djup och 

bred, samt som användbar i flertalet olika arbetsuppgifter. De beskrivs ha en central roll och 

funktion i skolornas verksamhet. En av skolledarna menar: 

Det är jätteviktigt själva uppdraget utan det skulle det nog inte gå runt, framför allt för den har 

ju ett ansvar också att ha koll på hur det ser ut på skolan med eleverna, ha koll på hur 

kartläggningar går, hur måluppfyllelse ser ut (SKL 8).    

Vidare menar skolledarna att SNE i sina ansvarsområden och arbetsuppgifter ska täcka in 

mycket när det gäller elever i svårigheter i en skolas hela verksamhet. En skolledare beskriver 

deras specialpedagogiska kompetens och arbete som att:  

… det som behövs liksom…(skratt)… hon är allt-i-allo. Jo, men så är det faktiskt som, är 

väldigt bred i sin kompetens (SKL 9). 

7.2.4 Specialpedagogisk kompetens som en funktion i undervisning 

Att använda person med specialpedagogisk kompetens i undervisning är en uppfattning som i 

stort sett samtliga skolledare framhåller som viktigt. Sett utifrån speciallärares och 

specialpedagogers totala arbetstid menar många skolledare att undervisning utgör en stor del 

av den tiden, i vissa fall undervisar de i lika stor utsträckning som övriga lärare i 

verksamheten. Merparten av skolledarnas beskrivningar av SNE:s undervisning ger en bild av 

att enskild undervisning är vanligt förekommande eftersom skolledarna uttrycker att ett 

sådant behov finns. Undervisning i mindre grupper beskrivs också som vanligt 

förekommande där det upplevs att elever behöver specialpedagogiskt stöd eller för att ge stöd 

till lärare i helklass. Att SNE används i en undervisande funktion beskrivs alltså som viktig 

för att ge kontinuerligt stöd till lärarna, men också att skolledarna tycker att det är viktigt att 

de finns nära verksamheten. Det sistnämnda både för att få en förståelse för vad som sker på 

skolan och i dess klassrum, och för att kunna upprätthålla goda relationer till elever som är i 

behov av någon form av stöd.  

Under intervjuerna framkom dock att det fanns en skolledare som mer tydligt menade att den 

specialpedagogiska kompetensen på skolan inte används i en undervisande funktion: 

Just nu är undervisningsdelen obefintlig för specialpedagogerna. Vi har bra riggat i klasserna, 

så de utför inga specialläraruppdrag. Eh, Vi har hög lärartäthet istället. (SKL 6).  

7.3 Hur skolledare vill utveckla den specialpedagogiska kompetensen 

Den tredje, och avslutande redovisningen i detta resultatkapitel sker i relation till 

forskningsfråga 3. Nedan redogörs för hur skolledarna beskriver olika utvecklingsområden i 

relation till hur specialpedagogisk kompetens används i skolorna. De sätt att utveckla den 

specialpedagogiska kompetensen som beskrivs är varierande och fyra teman har konstruerats: 

(1) att utveckla samarbetet och samtalskompetensen, (2) att utveckla ledar- och 
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ansvarsfunktionen, (3) att utveckla en inkluderad undervisning, och (4) önskan om utökad 

specialpedagogisk kompetens.  

På samma vis som i föregående avsnitt ges först en mer övergripande redogörelse innan de 

mer specifika temana skrivs fram.  

7.3.1 Övergripande mål med att utveckla specialpedagogisk kompetens 

I skolledarnas beskrivningar framkommer att ett övergripande mål i utvecklandet av den 

specialpedagogiska kompetensen på en skola är att den kompetensen förs vidare till lärarna 

för att de på ett bättre vis ska kunna hjälpa elever i svårigheter. SNE tilldelas i skolledarnas 

beskrivningar en nyckelroll då de med sin särskilda kompetens till exempel förväntas bidra 

till att stödja lärare när extra anpassningar i lärmiljön ska genomföras. En av skolledarna 

utrycker ett önskemål om en förhöjd specialpedagogisk kompetens hos lärarna i termer av:  

Mer specialpedagogisk kompetens till alla. Och jag har gått mer från speciallärare till 

specialpedagog med mer handledande funktion för att få ut kunskapen till alla (SKL 12).  

7.3.2 Att utveckla samarbets- och samtalskompetensen 

Skolledare lyfter här fram att samarbete mellan olika aktörer är en nyckel för att även 

fortsättningsvis kunna utveckla både det specialpedagogiska arbetet och den 

specialpedagogiska kompetensen i skolan. Även samtalskompetensen lyfts här fram som ett 

centralt utvecklingsområde. Båda beskrivs som viktiga delar i SNE:s specialpedagogiska 

uppdrag. 

Skolledare menar att utveckling av olika former av samarbete är nödvändigt vid till exempel 

förebyggande arbete i elevhälsoteamet, när SNE och lärare ska utveckla lärmiljön samt när de 

och skolledare tillsammans ska genomföra projekt i skolan. Ett utvecklat samarbete lyfts 

också fram som viktigt i det kollegiala lärandet inom specialpedagogiska nätverksgrupper 

eller mellan lärare och SNE, då relationer i skolan ska utvecklas, samt i arbetet med att få all 

personal i en skola att se på eleverna som ett gemensamt ansvar och inte att varje enskild 

lärare individuellt bär det ansvaret.  

I några av skolledarintervjuerna framkommer uppfattningen att skolan idag, företrädesvis i 

elevhälsoteamen, mest ägnar sig åt åtgärdande arbeten istället för förebyggande. Vidare 

framhåller skolledarna just samarbetets betydelse för att utveckla det förebyggande arbetet. 

Som ovan nämnts lyfter skolledare fram betydelsen av att personer med specialpedagogisk 

kompetens i nätverksform samarbetar inom ett skolområde. Detta för att nu, och framöver, 

kunna ta hjälp och stöd av varandra i svåra frågor och att lära av varandra, det vill säga 

tillämpa ett kollegialt lärande: 

Generellt tycker jag, är ett fan av att kunna samarbeta, inte bara i skolan utan titta lite vidare, 

framför allt specialpedagoger tror jag, skulle må gott av att ha, komma i ett sammanhang av, 

ja men flera av sina egna, ja nätverk helt enkelt … skolområdet skulle man kunna utveckla 

ännu mer, att man, man är ju i ett sammanhang och vi har påbörjat det, men det kan man 

utveckla ännu mer att man tar hjälp på sikt, ’jag har gått på IT-utbildning’ och ’jag har gått 

nåt annat’, ’kan du komma hit till mig och hjälpa mig med det’, så du förstår att det blir som 

ett utbyte mellan skolor, tjänster och gentjänster. Så det är väl nånting jag hoppas att vi kan 

bli bättre på (SKL 8). 

Kollegialt lärande som en betydelsefull samarbetsform att utveckla ytterligare nämns även i 

relation till andra sammanhang i skolan. Till exempel att det finns ett behov av ett utökat 

kollegialt lärande inom lärargruppen och mellan SNE och lärare. Skolledare menar att SNE 
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har ansvar för att det kollegiala lärandet med lärare ska ske, genom pedagogiska diskussioner 

och med hjälp av case, till exempel om extra anpassningar. Skolledare beskriver att ett sådant 

kollegialt lärande på en skola bidrar till att höja den specialpedagogiska kompetensen hos 

lärarna. Att lärarna kan inspireras att både utveckla och prova nya sätt att undervisa och 

bedöma på. En skolledare uttrycker: 

… våga prova mer, ta till sig varandras erfarenheter, använda sig av varandras kompetenser 

för att få ett tajtare samarbete och det är där utvecklingsbitarna finns till största del… (SKL9).  

Några skolledare menar också att kollegialt lärande passar bra för att utveckla lärares sociala 

kompetens och att de som innehar specialpedagogisk kompetens har en viktig funktion att 

fylla i detta arbete. Vidare att kollegialt lärande bidrar till att etablera och befästa fungerande 

relationer mellan lärare och personer med specialpedagogisk kompetens. Vad gäller just att 

över tid bygga upp fungerande relationer så menar skolledare att det arbetet är viktigt inte 

minst för att speciallärare och specialpedagoger ska få gehör och motivera lärare till 

utveckling och förändring. Det framkommer också i intervjuerna att ett kontinuerligt 

byggande av relationer mellan elever och lärare alltid är, och kommer att vara, ett viktigt 

utvecklingsområde. Några skolledare menar vidare att SNE bör både leda och ansvara för 

arbetet med att utveckla lärares sociala kompetens, inte minst i frågor som rör hur skolans 

elever ska bemötas på ett bra vis. 

Flera av skolledarna uttrycker även önskemål om ett närmare och mer utvecklat samarbete 

mellan SNE och lärarna kring skolans lärmiljö, exempelvis i form av extra anpassningar. Ett 

sätt att vidareutveckla samarbetet kring lärmiljön som lyfts fram är att de tilldelas en tydlig 

observationsroll. Mer precist att observera lärare i syfte att hjälpa dem att få syn på sitt eget 

arbete och förhållningssätt till eleverna. Ett exempel som ges är att SNE, ungefär som i lesson 

studies, kan fungera som en spegel i klassrummet. Att genom observation och efterföljande 

samtal vara en viktig samarbetspartner i lärares arbete med att utveckla både förhållningssätt 

och lärmiljö, för enskilda elever såväl som hela elevgruppen. 

Vidare beskriver ett fåtal skolledare att som ett led i att öka och utveckla den 

specialpedagogiska kompetensen på skolan finns ett behov av att utveckla personalens 

samtalskompetens. Skolledare lyfter fram att handledning borde i större utsträckning 

prioriteras i SNE:s arbetsuppgifter samt att de borde uppmärksamma lärarnas 

specialpedagogiska kompetens ännu mer. Att speciallärare eller specialpedagoger samtalar 

med lärarna och motiverar dem för det arbete de faktiskt gör och därmed lyfta den 

specialpedagogiska kompetens som de redan innehar uttrycks på följande vis: 

Få specialpedagogerna att lyckas motivera lärarna till förändring genom uppmuntran. ’vad 

sjukt bra det blev när du gjorde den här anpassningen i klassrummet!’ (SKL 6).  

7.3.3 Att utveckla ledar- och ansvarsfunktionen   

En majoritet av skolledarna i studien uttrycker en tydlig önskan om att i framtiden utveckla 

den specialpedagogiska ledar- och ansvarsfunktion för att på så sätt främja det 

specialpedagogiska lärandet bland lärarna. Innebörden av denna funktion kommer till uttryck 

på olika sätt hos skolledarna. Ett par skolledare menar till exempel att de skulle vilja att 

speciallärare och specialpedagoger har en större legitimitet och inverkan på lärargruppen och 

därigenom över tid kan fungera i rollen som förändringsagent på skolan. Att kunna driva 

nödvändiga förändringsarbeten i verksamheten som bidrar till det kollegiala lärandet på 

skolan. Till exempel genom att lyfta goda exempel som finns hos lärare och driva frågan att 
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utveckla detta till hela personalen. Inom ramen för ett ytterligare område som framträder 

menar skolledarna sig vilja utveckla den specialpedagogiska kompetensen i ett nära 

samarbete med skolledare vid beslut av resursfördelning.  

7.3.4 Att utveckla en mer inkluderad undervisning  

Ett annat framtida utvecklingsområde, i relation till utveckling av den specialpedagogiska 

kompetensen i skolan, berör inkluderad undervisning. Här uttryckte skolledare önskemål om 

att specialpedagogen på skolan i högre utsträckning bör finns med i ordinarie 

undervisningsgrupp istället för att en enskild elev ska lämna klassrummet och särskiljas från 

övriga: 

Jag önskar att mer specialpedagogisk kompetens hamnar hos eleven istället för att eleven 

hamnar hos specialpedagogen. Att finnas med i sitt vanliga sammanhang, med periodvis 

stöttning där (SKL 1).  

7.3.5 Utökad specialpedagogisk kompetens 

Utöver den stora variation av områden och aktiviteter som skolledarna uttrycker som ett led i 

att utveckla den specialpedagogiska kompetensen, upplever en majoritet av skolledare i 

studien att de har för få personer med specialpedagogisk kompetens. Det finns behov av 

ytterligare specialpedagoger eller speciallärare i verksamheten. Även om viljan att anställa 

fler med formell specialpedagogisk kompetens finns hos många skolledare så framstår det 

som en omöjlighet på grund av begränsade ekonomiska resurser.  

 

8 ANALYS 
Analyskapitlet inleds med en sammanfattning av uppsatsen resultat. Därefter beskrivs i 

korthet det innehåll och de begrepp inom socialkonstruktivistisk teori som utgör 

analysinstrument i uppsatsen. Härefter följer en fördjupad analys av resultatet, gjord med 

målet att konstruera en insikt i skolledarnas förståelse av innebörden av specialpedagogisk 

kompetens, hur skolledarna beskriver att den specialpedagogiska kompetensen används samt 

hur skolledarna säger sig vilja utveckla denna kompetens i sina skolor. 

8.1 Sammanfattning av uppsatsens resultat 

Det finns en tämligen stor variation i hur skolledarna beskriver vad specialpedagogisk 

kompetens är. Skolledare menar till exempel att specialpedagogisk kompetens är som en bred 

palett med många olika delkomponenter som tillsammans bildar en helhet. Skolledare lyfter 

vidare fram att en viktig del i en specialpedagogisk kompetens utgörs av så kallad formell 

kompetens och hit hör följande kompetenser: samtalskompetens, samarbetskompetens, 

kompetens att leda och inneha helhetsperspektiv, samt kompetens att undervisa. En annan del 

i en specialpedagogisk kompetens som framträder är så kallad icke-formell kompetens. En 

sådan kompetens är social kompetens där förmågan att skapa relationer lyfts fram. En annan 

icke formell kompetens som beskrivs är kompetens i termer av personliga egenskaper såsom 

kreativitet, flexibilitet och tålmodighet. En tredje icke-formell kompetens handlar om att SNE 

har en djupare kompetens att kunna använda olika IKT-verktyg i sitt arbete. 

I skolledarnas beskrivning av hur specialpedagogisk kompetens används framgår att de flesta 

skolor har både en speciallärare och en specialpedagog anställd och att skolledare i praktiken 

inte gör skillnad på deras kompetens och funktion. I SNE:s arbetsuppgifter och 
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ansvarsområden finns enligt skolledarna ett antal centrala funktioner. Först en 

samtalsfunktion på både individ- och gruppnivå, till exempel i form av vägledning och 

handledning. För det andra en samarbetsfunktion där SNE samarbetar och samverkar med en 

skolas interna och externa aktörer. För det tredje tillskrivs personer med specialpedagogisk 

kompetens en ledarskapsfunktion där som fungerar som en länk mellan lärare och skolledare, 

men även som en rådgivare i frågor som rör resursanvändning på en skola eller ärenden kring 

elever i svårigheter. Den fjärde och sista funktionen som skolledare menar att speciallärare 

och specialpedagoger har är att undervisa. En funktion som beskrivs som viktig och som 

upptar stor del av en deras tjänst. I studien bedrivs undervisningen huvudsakligen enskilt eller 

i små grupper, men även undervisning i helklass. 

I resultatet framkommer skolledarnas uppfattningar och visioner kring hur de skulle vilja 

utveckla användningen av den specialpedagogiska kompetensen. Särskilt med fokus på 

användning av samtalsfunktionen och SNE:s samarbete gentemot interna och externa 

grupper. Men även ledarskaps- och ansvarsfunktion beskrivs som ett utvecklingsområde 

likväl som en önskan om inkluderad undervisning. Det framkommer att skolledarna har en 

vision att i större utsträckning än nu använda SNE:s samtalskompetens inte minst i 

handledningsaktiviteter. Vidare att utveckla samarbetet mellan SNE och lärarna (interna 

aktörer) eller samarbetet inom nätverksgrupper (externa aktörer). Vidare framgår av resultatet 

att skolledare har ett önskemål om att utveckla speciallärares och specialpedagogers 

ledarskapsfunktion. Att SNE kan ta ett mer aktivt ledarskap, inte minst för att kunna leda 

arbetet på en skola med att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos lärarna. Tätt 

förknippat med skolledarnas beskrivningar av att framöver arbeta med att öka deras 

legitimitet i skolan vilket skulle göra det mindre komplicerat att fungera i rollen som 

förändringsagent. Till exempel i förändringsarbeten eller vid utförandet av kollegialt arbete. 

Avslutningsvis fanns hos skolledarna röster som uttryckte en önskan om att SNE i högre 

utsträckning ska vara centrala i arbetet med att utveckla undervisningen så att den blir mer 

inkluderande framöver jämfört med hur fallet tycks vara idag. 

8.2 Socialkonstruktivismens roll i analysen 

Författarna har i denna uppsats valt att utifrån ett socialkonstruktivistiskt ramverk (Barlebo 

Wenneberg, 2010; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016) försöka beskriva och förstå vad 

skolledarna menar att specialpedagogisk kompetens innefattar, hur den används och bör 

utvecklas. Centralt inom socialkonstruktivismen är att en människas handlingar och 

förståelser av sin omvärld inte är av naturen givna utan snarare är socialt konstruerade utifrån 

den kultur, sociala eller situationsbundna sammanhang som människan ingår i. Det vill säga 

att det som skolledarna i denna studie ger uttryck för inte ska läsas som absoluta sanningar 

utan snarare förstås som ett resultat av i vilka sociala sammanhang de är, och har varit del av, 

samt deras tid som ledare i skolan och deras erfarenheter av att arbeta tillsammans med SNE. 

Utifrån socialkonstruktivismen konstruerar en människa sin kunskap som en del av sin 

sociala verklighet. Kunskapskonstruktion och utveckling av kompetens sker i en social 

kontext och via gemensamma överenskommelser (Barlebo Wenneberg, 2010). Här inverkar 

faktorer som makt eller roller på vad som är att förstå som kunskap och kompetens i ett 

samhälle eller på en arbetsplats. Teorin betonar det relationella, och inte minst hur språket är 

en viktig del i att forma en gemensam förståelse för till exempel världen och kunskap, eller 

som i uppsatsen vad specialpedagogisk kompetens är att förstå som. Språk i form av samtal 

förstås inom teorin som unik på så vis att det utgör möjligheten till kontakt och 
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meningsskapande mellan olika människor (Berger & Luckmann, 2010). Att människor 

genom socialiserande processer kan konstruera nya tankemönster (Wetherell & Maybin, 

1998). 

Vidare framhåller Berger och Luckmann (2010) att samtal kan leda till att en i första skedet 

ytlig och otydlig förståelse eller uppfattning kan omvandlas till att vara djup och tydlig. 

Genom språket skapas mänskliga relationer och begrepp får en socialt konstruerad betydelse. 

En betydelse som hänger ihop med en viss social kontext, till exempel en skolkontext. Teorin 

menar också att människor, till exempel skolledare eller SNE, kan socialiseras in i olika roller 

och att samma roll inte bara kan vara olika utan även förändras beroende på det sociala 

sammanhang som människan befinner sig i (Wetherell & Maybin, 1998). Till exempel den 

skola som en skolledare arbetar i. Enligt socialkonstruktivismen sker utveckling och lärande 

genom sociala interaktioner och genom samarbeten där människor utifrån olika perspektiv på 

något skapar en gemensam förståelse. I socialkonstruktivismen ses det som en styrka att 

människor har olika perspektiv och erfarenheter när samarbetet står i fokus (Chang, Hays & 

Milliken, 2009; Schreiber & Valle, 2013). För att ett samarbete ska bli framgångsrikt är det 

enligt teorin också viktigt att de som samarbetar i själva verket är motiverade att just 

samarbeta (Chang, Hays & Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016). 

I den fortsatta analysen av studiens resultat kommer alltså socialkonstruktivism utgöra 

teoretiskt ramverk, och då särskilt med fokus på makt, roller, sociala interaktioner, samarbete, 

olika perspektiv, motivation, språk och samtal samt utveckling och lärande. Analysen är 

inriktad mot skolledarnas beskrivningar av hur de förstår specialpedagogisk kompetens, hur 

den kompetensen används samt hur de menar att den kompetensen bör, eller ska, utvecklas. 

8.3 Hur skolledare konstruerar sin förståelse för specialpedagogisk kompetens  

Enligt socialkonstruktivismen är en människas förståelse eller uppfattningar socialt 

konstruerad och kunskaperna är ett uttryck för den kultur och sociala kontext som människan 

befinner sig i (Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016; Barlebo Wenneberg, 2010). 

Skolledarnas förståelse av innebörden av specialpedagogisk kompetens är alltså relaterad till 

vilken skolkultur eller vilka sociala sammanhang en skolledare är, eller har varit del av. 

Innebörden av specialpedagogisk kompetens på de vis skolledarna beskriver den bör inte ses 

som konstant utan snarare som föränderlig och som ett uttryck för de sociala sammanhang 

där skolledaren varit eller är yrkesverksam i (jmf. Wetherell & Maybin, 1998). Vidare att hur 

skolledare talar om innebörden i specialpedagogisk kompetens kan sägas vara tätt 

sammankopplat med deras tidigare innebördsmässiga förståelser av denna kompetens samt 

erfarenhet av hur den har kommit till uttryck på en skola. Med andra ord hur en skolledare 

språkligt formulerar sin förståelse av specialpedagogisk kompetens och uppfattning om hur 

kompetensen ska användas och utvecklas kan framstå som den rätta för just den skolledaren, 

men inte nödvändigtvis för en eller flera av de andra skolledarna (jmf. Barlebo Wenneberg 

2010; Berger & Luckmann, 2010). I nära relation till språket kan också lyftas fram att 

skolledarnas förståelse av specialpedagogisk kompetens och hur den ska användas ska ses i 

ljuset av den maktposition som de har på en skola. Att skolledarna i själva verket har en 

betydande makt över hur specialpedagogisk kompetens ska definieras i en skola och att de får 

betydelse även för hur den används och önskas utvecklas i skolorna. Annorlunda uttryckt, 

makt över vilken funktion och roll SNE i praktiken får i de skolor de är verksamma i (jmf. 

Barlebo Wenneberg, 2010). 
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Skolledare, med sina kunskaper om och förståelser av specialpedagogisk kompetens, går 

alltså att förstå som centrala vad gäller speciallärares eller specialpedagogers arbete på en 

skola. SNE socialiseras in i en funktion eller roll i ett viss socialt sociala sammanhang, det 

vill säga att deras funktion och roll hänger ihop med vilken skola SNE verkar på, det vill säga 

rådande skolkultur och inte minst skolledaren. Utifrån en socialkonstruktivistisk horisont kan 

skolkultur och skolledares uppfattningar om vad specialpedagogisk kompetens är sägas 

variera med sitt sociala sammanhang. Detta innebär i sin tur att speciallärares och 

specialpedagogers funktion och roll i hög grad kan variera mellan olika skolor (Barlebo 

Wenneberg, 2010). På en skola som ingick i studien hade till exempel SNE 

undervisningsuppdrag i lika hög utsträckning som lärarna på skolan, medan de på en annan 

skola över huvud taget inte var schemalagda att undervisa. På den förra skolan nämnde 

skolledaren inte handledning som en funktion som de har, medan skolledaren på den senare 

skolan tydligt beskrev att skolans samtliga lärare hade en individuell handledningstid i 

veckan och därutöver grupphandledning minst en gång i veckan. De flesta skolledare i 

studien beskrev dock en situation som går att förstå som någonstans mittemellan dessa två 

ytterligheter. En situation som innebar att SNE på skolan har både en undervisningsfunktion 

och en rådgivnings- och handledarfunktion.  

Utifrån resultatet i uppsatsen tycks det alltså som om att skolledare bildar sin förståelse och 

uppfattning av vad specialpedagogisk kompetens är, hur den bör användas och utvecklas 

utifrån sin befintliga förståelse i relation till rådande skolkultur. Detta innebär mest troligt att 

skolkulturen på en viss skola även inverkar på hur speciallärare, specialpedagoger, lärare och 

andra professioner på en skola förstår specialpedagogisk kompetens, hur den ska användas 

och utvecklas över tid. Exempelvis att om en skolledare menar att den specialpedagogiska 

kompetensen på skolan företrädesvis ska användas vid undervisning enskilt eller i grupp så 

kommer även de flesta lärarna på skolan tillsammans konstruera en liknande uppfattning. 

Något som till exempel kan försvåra för en person med specialpedagogisk kompetens som 

tycker att den egna kompetensen ska användas i form av handledning, kartläggning eller för 

att driva kollegialt lärande på en skola. Att hur det samtalas om specialpedagogisk kompetens 

på en skola kan bidra till hur en skolledare eller ett lärarlag håller fast vid sin förståelse för 

vad specialpedagogisk kompetens är. Fallet kan dock även vara det omvända – att språket, i 

form av till exempel samtal mellan skolledare, SNE och lärare, kan ligga till grund för att en 

ursprunglig förståelse på en skola utmanas och att nya socialt överenskomna förståelser av 

specialpedagogisk kompetens konstrueras. Detta kan innebära att en speciallärares eller 

specialpedagogs funktion och roll på en skola inte är att förstå som given och konstant utan 

istället kan förändras över tid. Givet en hög grad av skolledare som byter skolor, kanske en 

ny skolledare på en skola kan vara tillräckligt för att SNE:s uppdrag ses utifrån ett nytt 

perspektiv och därigenom får en förändrad roll (jmf. Barlebo Wenneberg, 2010; Berger & 

Luckmann, 2010). 

8.4 Samtal, utveckling och lärande 

I resultatet framkommer att skolledare menar att samtalskompeten är en viktig del i en 

specialpedagogisk kompetens. Här lyfter skolledare fram att vara kommunikativ, analytisk 

och lyhörd som viktiga aspekter i en samtalskompetens. Skolledare beskriver att 

samtalskompetensen kommer till användning i samband med ett flertal funktioner som 

speciallärare och specialpedagoger har. Till exempel när de vägleder eller handleder lärare, 
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samverkar med andra kollegor, undervisar, under möten med föräldrar eller för den delen när 

de har ledande uppdrag under kompetensutvecklingsdagar.  

Skolledarna i studien betonar vikten av att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos 

gemene lärare på skolan. Detta genom att SNE handleder lärare kring till exempel extra 

anpassningar. Skolledare pekade ut att genom handledning kan lärare till exempel utveckla 

nya undervisningsmetoder eller förbättra lärmiljön. Vidare att läraren genom kontinuerliga 

samtal kan komma fram till en anpassning som läraren tycker är väl värd att pröva och som i 

förlängningen kan bidra till att lösa utmaningar som läraren upplever kring en elev eller 

elevgrupp. Med andra ord att det via social interaktion och samtal mellan SNE och lärare kan 

komma till stånd en utveckling på skolan och att ett specialpedagogiskt lärande sker hos 

lärarna (jmf. Schreiber & Valle, 2013; Chang, Hays & Milliken, 2009).  

Inom socialkonstruktivismen lyfts som tidigare nämnts mänskliga relationer upp genom 

samvaro i ett socialt sammanhang i vilket språket är centralt (Wetherell & Maybin, 1998; 

Barlebo Wenneberg, 2010). Flera av de skolledare som deltagit i studien uttrycker betydelsen 

just av att SNE har en god förmåga att skapa relationer. Vissa av skolledarna menar till och 

med att en sådan förmåga är en förutsättning för att de ska kunna fungera i sin roll. En sådan 

förståelse hänger troligtvis ihop med att skolledare också uttrycker som en vision, eller 

önskemål, att de vill se ett mer utvecklande relationsbyggande mellan SNE och lärarna på 

skolan. Inte minst som en viktig del av en annan vision eller önskemål som skolledarna ger 

uttryck för – att specialläraren och specialpedagogen framöver ska få större legitimitet inom 

lärarkollegiet. Språket är alltså att förstå som centralt i detta sammanhang, som en nyckel för 

att skapa trygga relationer kännetecknade av förtroende och en legitimitet hos SNE på en 

skola (jmf. Wetherell & Maybin, 1998). Något som också i hög grad skulle kunna bidra till 

att de lättare kan motivera lärare till att våga pröva nya grepp i sin undervisning (Chang, 

Hays & Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016) Till exempel nämns extra 

anpassningar som ett konkret exempel. Genom bra relationer mellan SNE och lärare skulle 

lärarnas motivation till mer regelbunden handledning öka, vilket skulle kunna bidra till 

varaktiga och positiva förändringar i lärandemiljön med hjälp av extra anpassningar. På så vis 

skulle den mer segregerande undervisningen som SNE bedriver enligt studien kunna minska 

eftersom lärare genom givande handledning i större utsträckning skulle lyckas att möta elever 

i behov. På så viss skulle både SNE:s ledarfunktion och en skolas inkludering öka. Något 

som flera skolledare uttryckte som ett tydligt utvecklingsområde på skolan vad gäller 

användningen av specialpedagogisk kompetens. 

Ett annat exempel från resultatet som kan lyftas fram är den skolledare som beskrev att SNE 

medverkar i arbetslag i syfte att driva skolans utveckling åt det håll som skolledaren vill. Att 

just samtalet och förmågan att övertyga blir centralt om de ska lyckas med sitt uppdrag. Ett 

annat exempel när SNE fungerar samtalspartner, och kanske även i viss mån vägledare, är när 

en skolledare ska bestämma över hur skolans resurser ska användas. De blir här viktiga med 

sitt helhetsperspektiv över verksamheten och att via sin samtalskompetens kunna motivera 

skolledare hur resursanvändningen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv bör användas på 

ett klokt sätt (jmf. Chang, Hays & Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016). 

8.5 Samarbete, motivation och olika perspektiv 

En annan kompetens som skolledarna lyfter fram är kompetensen att samarbeta. Till exempel 

med skolledare, föräldrar, elever, lärare, elevhälsoteam och aktörer utanför skolan. I flera av 
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de funktioner som SNE enligt skolledarna har att utföra är det viktigt att inneha en 

samarbetskompetens. En kompetens som ligger nära samtalskompetens. För att ett samarbete 

ska fungera framträder hos skolledarna en uppfattning om att SNE bör inneha andra icke 

formella kompetenser, inte minst en väl utvecklad relationell förmåga. Även personliga 

egenskaper, kreativitet, flexibilitet, tålmodighet och ihärdighet kan ses som betydelsefulla. 

Samtliga centrala delar av en samarbetskomptens hos SNE som skolledarna menar är 

användbara i olika skolrelaterade situationer och då uppkomna problem ska lösas.  

Utifrån skolledarnas beskrivningar går att förstå att SNE är del av flera olika 

samverkansgrupper och möten både med skolans olika professioner till exempel i 

elevhälsoteam, men även med aktörer utanför skolan som till exempel nätverksgrupper. Vid 

dessa tillfällen förs SNE:s förmåga att kunna samarbeta fram som viktig. Skolledare 

beskriver även en önskan om ökat samarbete i form av kollegialt lärande. Både i skolan och i 

olika nätverksgrupper. Denna form av gruppvisa samarbeten kan utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv förstås som betydelsefulla då de kan bidra till att olika 

perspektiv på till exempel ett problem lyfts fram och att nya förståelser eller möjliga 

lösningar kan uppstå. Skolledare menade till exempel att SNE genom kollegialt lärande får 

möjlighet att utbyta erfarenheter och delge varandra sina kunskaper, vilket kan förstås som en 

möjlighet för SNE att konstruera nya tankar och idéer. Detta kan i sin tur vara till gagn för en 

skolas hela verksamhet.  

Ytterligare vad gäller utveckling och lärande genom samarbete när olika perspektiv möts och 

som skolledare lyfte fram är elevhälsoteamen på skolorna. Där kommer ett samarbete till 

stånd mellan olika professioner, till exempel i form av en kurator, sjuksköterska och SNE. 

Skolledare uttryckte här vikten av att ha ett välfungerande och tvärprofessionellt samarbete. 

De olika professionerna betraktar alla ett elevärende utifrån olika perspektiv beroende på sitt 

kompetensområde. När olika perspektiv möts, till exempel de psykosociala, medicinska och 

pedagogiska perspektiven kan det bidra till att de olika professionerna lär av varandra och att 

nya tankar och lösningar kring att stötta elever i svårigheter kan uppkomma (jmf. Chang, 

Hays & Milliken, 2009; Schreiber & Valle, 2013). Skolledarna menade här att de ville se 

mindre av åtgärder i termer av ”att släcka bränder” i elevhälsoteamen och istället mer av ett 

förebyggande arbete. Samarbete kan här förstås som nära kopplat till motivation. För att 

elevhälsoteamen ska kunna förändras i en riktning mot ett förebyggande arbete framstår det 

som centralt att olika yrkesgrupper i elevhälsoteamen prioriterar och är motiverade att lägga 

fokus på just det proaktiva arbetet istället för det direkt åtgärdande. Detsamma bör gälla för 

en nätverksgrupp, och då ett kollegialt lärande ska äga rum. Att enskilda medlemmar i 

nätverket är motiverade att delge varandra sina erfarenheter och kunskaper och att andra 

medlemmarna är motiverade att ge sin syn på det som förs fram. Med andra ord att utan 

motivation kan det vara svårt att genom ett kollegialt lärande iscensätta utveckling.  

Det framkommer tydligt i resultatet att skolledarna har en vision eller ett önskemål om att 

över tid utveckla det kollegiala lärandet på skolan. Inte minst med målet att höja den 

specialpedagogiska kompetensen och medvetenheten hos lärarna. Till exempel i frågor som 

att hitta gångbara lösningar kring extra anpassningar eller hur en god relation skapas med en 

elev i behov av stöd. Enligt skolledarna bör kollegialt lärande ske via gemensamma case eller 

pedagogiska diskussioner. Att SNE som ledare genomför grupphandledningar med 

pedagogiska diskussioner som innehåll. I grupphandledningen eller om man så vill, i det 

specifika sociala sammanhanget, samarbetar SNE och lärarna med varandra. Att de via 
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gemensamma överenskommelser konstruerar ny kunskap och förståelse om skolans 

verksamhet och behov. Det kan till exempel handla om överenskommelser kring lärmiljön 

eller framgångsbeskrivningar om hur ett visst bemötande av en viss elev eller elevgrupp har 

bidragit till att problem har lösts (jmf. Barlebo Wenneberg, 2010). 

Skolledarnas beskrivningar pekar mot att utökad grupphandledning kan bidra till ökat 

kollegialt lärande på en skola. Att SNE via sin samtalskompetens kan lyfta lärarnas 

berättelser och sätta perspektiv på, samt bidra till, att lärarnas motivation till förändring och 

utveckling ökar. Kanske att motivationen kan höjas också om syftet med kollegiala lärandet 

tydliggörs, det vill säga att det gemensamma målet för alla parter är att underlätta för elever i 

svårigheter. (jmf. Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016). 

8.6 Social interaktion i undervisning 

Skolledarna i studien beskriver undervisning som en viktig del av en specialpedagogisk 

kompetens. SNE hjälper därmed lärare att utveckla sina specialpedagogiska kunskaper för att 

på ett enklare vis kunna skapa förutsättningar för god undervisning i en bra lärmiljö. Extra 

anpassningar är något som skolledarna ofta lyfte fram under intervjuerna. Förmågan att 

kunna hitta fungerande lösningar i ett direkt eller nära arbete med elever i svårigheter är 

viktigt i en specialpedagogisk kompetens. Enligt studiens resultat beskriver skolledare, med 

ett undantag, att undervisningsfunktionen är en relativt omfattande del av SNE:s uppdrag i 

skolan. På skolledarnas skolor tycks deras undervisning huvudsakligen bedrivas enskilt med 

en elev eller i mindre elevgrupper, men även helklassundervisning. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan en undervisningssituation, oavsett i helklass eller i 

mindre grupp, förstås som en situation där utveckling och lärande sker genom social 

interaktion mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Att läraren genom social 

interaktion, i form av till exempel samtal och samarbete, med eleverna kan bidra till att 

eleverna konstruera en gemensam förståelse för ett ämne eller arbetsområde. Detsamma 

gäller för eleverna som med sina olika erfarenheter och kunskaper genom att interagera och 

samarbete kan lära av varandra. När enskild undervisning bedrivs begränsas dock den sociala 

interaktionen till interaktion mellan elev och SNE. (jmf. Chang, Hays & Milliken, 2009; 

Schreiber & Valle, 2013). Här har SNE en viktig roll i samtal med lärare och skolledare, att 

kunna motivera varför undervisningen på skolan bör bedrivas på ett visst sätt. Till exempel 

inkluderande undervisning som skolledare i studien lyft fram. 

Det kan också noteras att för att undervisning som i hög grad bygger på social interaktion och 

samarbete ska bidra till att eleverna utvecklas och nytt lärande sker så är motivation en 

betydelsefull ingrediens (jmf. Chang, Hays & Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & 

Minnaert, 2016). Troligen kan goda relationer mellan elev och lärare bidra till hög motivation 

hos både lärare och elev. Det kan här poängteras att flera skolledare ansåg att ett viktigt 

uppdrag för SNE är just att stödja lärarna i arbetet med att skapa goda relationer till elever.  

 

9 DISKUSSION  
I ett led att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar diskuteras i det avslutande kapitlet 

uppsatsens resultat och analys i relation till det innehåll som presenterats i bakgrund och 

tidigare forskning. Diskussionens inledande avsnitt är upplagd efter de generella drag som 

framträtt i resultatet kring hur skolledare beskriver vad specialpedagogisk kompetens är, hur 
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den används och hur de önskar utveckla den. Därefter är diskussionen strukturerad efter de 

förmågor skolledare lyfter som utgör formell specialpedagogisk kompetens. 

9.1 Generellt om specialpedagogiska kompetensens innebörd, funktion och 

utveckling 

Skolledarnas beskrivningar av specialpedagogisk kompetens på ett mer generellt plan 

framträder i studien som både breda och varierade. Därutöver att specialpedagogisk 

kompetens består av både formella och icke formella kompetenser. Det vill säga den 

kompetens som skolledarna menar krävs för att SNE ska fungera och lyckas i sin yrkesroll 

(jmf. Ellström, 1992). Vad gäller formell specialpedagogisk kompetens nämner skolledarna 

färdigheter och förmågor såsom att samtala och samarbeta, leda och inneha helhetsperspektiv 

samt att undervisa. Kompetenser som överlag stämmer överens med de kompetenser som 

anges i speciallärarnas respektive specialpedagogers examensordning och därmed är sådana 

förmågor och färdigheter som de förväntats förvärva under sin utbildningstid (SFS 2007:638; 

SFS 2011:186).  

Förmågor i en icke formell specialpedagogisk kompetens som skolledarna lyfter fram är 

social kompetens, personliga egenskaper samt god kännedom om specialpedagogiska IKT-

verktyg. Det vill säga kompetenser som inte uttrycks explicit i examensordningen. En 

notering som går att göra med tanke på den allt mer digitaliserade skolan, och de 

digitaliseringskrav som införs i skolor från och med hösten 2018, är om inte 

examensordningen för SNE borde uppdateras. Att ytterligare innehåll i utbildningen där 

användning av IKT i den specialpedagogiska praktiken tillkommer och därmed bli del av en 

formell kompetens som de har med sig redan från början av sin yrkesutövning. Inte minst kan 

det tänkas underlätta för dessa yrkesgrupper att möta läroplanens krav samt efterfrågad 

kompetens från skolledare (jmf. Ellström, 1992). 

Intressant att notera är också att när skolledare beskriver vad specialpedagogisk kompetens är 

så framträder delar i den icke-formella kompetensen som en förutsättning för att SNE:s 

formella kompetens ska kunna fungera i praktiken. Skolledarna menar exempelvis att en 

relationell förmåga är en förutsättning för att den formella kompetensen ska fungera (jmf. 

Vernersson, 1995). Inom icke formella kompetensen ryms också förmågor såsom att vara 

flexibel, kreativ, tålmodig och ihärdig. I uppsatsens analys framkommer att dessa egenskaper 

också går att förstå som en del av en samarbets- och samtalskompetens då 

specialpedagogiska problem ska lösas. Vidare menar skolledarna i studien att social 

kompetens i termer av god människokunskap och ett bra förhållningssätt till andra, mer eller 

mindre, är en förutsättning för att skapa en tilltro till den specialpedagogiska kompetensen 

som finns på en skola. På ett liknande vis menar Berglund et al. (2007) att skolledare för fram 

att just människosyn och förhållningssätt är viktiga komponenter i arbetet med elever i 

svårigheter. Flera andra forskare (Andersson, 2017; Gardesten, 2017; Juul & Jensen, 2015) 

påtalar relationens betydelse för eleven och dess utveckling. I examensordningarna (SFS 

2007:638; SFS 2011:186) för SNE beskrivs att värderingsförmåga och ett bra förhållningssätt 

är komponenter som ska genomsyra arbetet och den specialpedagogiska kompetensen. Vidare 

framhålls att självkännedom och empatisk förmåga, samt att kunna ta hänsyn till etiska 

aspekter är grunden i arbetet. Vad som innefattar till exempel självkännedom, bra 

förhållningssätt och empatisk förmåga tycks dock vara öppet för tolkning.   
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Enligt skolledarna förläggs dessutom specialpedagogisk kompetens även till andra 

yrkesgrupper som exempelvis fritidspedagoger. De beskrivs ha en god förmåga att skapa 

relationer. Det tycks enligt skolledarna vara så att den specialpedagogiska kompetensen till 

viss del är personrelaterad och inte alltid utbildningsrelaterad. Det är delvis en kompetens 

som en person har eller inte har enligt skolledarna. Frågan är om skolledarnas uppfattning om 

vad specialpedagogisk kompetens är skulle förändras om Skolverket i exempelvis skollagen 

skulle definiera vad specialpedagogisk kompetens är? Det framstår som tveksamt om 

Skolverket till exempel skulle nöja sig med god social kompetens, men så länge ingen tydlig 

beskrivning görs framstår definitionen av specialpedagogisk kompetens öppen för tolkning. 

Med detta i åtanke är det kanske inte så anmärkningsvärt att beskrivningarna varierar hos 

skolledarna. Det vore dock rimligt att det i framtiden görs en preciserad beskrivning av vad 

specialpedagogisk kompetens är, och att beskrivningen då synkroniseras med speciallärares 

och specialpedagogers formella utbildning. I analysen framträder en bild av att vad skolledare 

förstår som specialpedagogisk kompetens beror på vilken skolkultur eller socialt 

sammanhang skolledaren har varit och är en del av. Detta ligger i linje med Veldes (1999) 

slutsatser om att kompetens ska förstås i förhållandet mellan individ och sammanhang. 

Vidare framträder en bild i uppsatsens resultat och analys av att skolledarna tillsammans med 

andra professioner på skolan konstruerar en gemensam förståelse av innebörden av 

specialpedagogisk kompetens och att språket här har en central roll. Med andra ord, dels att 

hur det talas om specialpedagogisk kompetens på en skola villkorar innebörden i begreppet, 

dels att innebörden i specialpedagogisk kompetens därmed kan variera mellan skola och 

skola, mellan skolledare och skolledare (Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016; Barlebo 

Wenneberg, 2010). Då det som tidigare konstaterats är skolledaren som ansvarar för, och har 

makt över, hur den pedagogiska verksamheten på en skola utformas. Därmed inverkar den 

egna förståelsen av vad specialpedagogisk kompetens är på ett betydande vis med hur den 

kompetensen mer generellt förstås på skolan (Barlebo Wenneberg, 2010).  

Vidare beskrivs SNE:s funktion av skolledarna som mångfacetterad. Beskrivningarna skiftar 

mellan funktioner likt att vara en ledargestalt som deltar i beslutsprocesser, utvecklare av 

kollegialt lärande, samt rådgivare i frågor som rör undervisning med enskilda elever i 

svårigheter. Det vill säga att de i sin profession ska kunna vara verksam på organisations-, 

grupp- och individnivå. Rollen som mångsysslare har kommit till uttryck även i tidigare 

forskning (Burton & Goodman, 2011; Cowne, 2005; Klang et al., 2016). Här menar dock 

Berglund et al. (2007) att funktionen som mångsysslare kan vara problematiskt eftersom det i 

praktiken troligtvis är en omöjlighet att hinna flertalet uppgifter på olika nivåer i en skola. 

Det är slutsatser som dock inte speglar hur skolledarna i föreliggande studie uttrycker sig just 

vad gäller SNE och hur många funktioner de kan, eller till och med ska, inneha på en skola. 

Kan det bero på skolledarnas erfarenheter och förståelser för vilka arbetsuppgifter som de 

anser att speciallärare och specialpedagoger ska utföra? En annan anledning kan vara det som 

framkom i resultatet – att SNE ibland saknar legitimitet bland lärarna på skolan och därmed 

inte ges möjlighet av skolledare att utföra arbetsuppgifter som ingår i deras formella 

kompetens.  

Klang et al. (2016) för fram att skolledares förväntningar till viss del avgör vilken funktion 

SNE får i praktiken, vilket ligger i linje med analysen av resultatet i denna uppsats. Vi menar 

dock att detta också hänger tätt samman med hur skolledaren förstår vad specialpedagogisk 

kompetens är och det är avhängigt vilken social kontext skolledaren är del av. Mer precist, att 



39 
 

SNE socialiseras in i en roll eller funktion beroende på skolledarens förståelse för vad 

specialpedagogisk kompetens innefattar (jmf. Barlebo Wenneberg, 2010; Wetherell & 

Maybin, 1998). Att denna socialiseringsprocess till och med kan ta sin början i hur uppdrag 

formuleras i en jobbannons eller i samtal med en skolledare under en anställningsintervju. 

SNE:s arbetsuppgifter och roll på arbetsplatsen är därigenom delvis redan förutbestämd. Det 

ska dock också nämnas att möjligheter finns, även om det ibland kan vara en långsam 

process, att genom samtal och sociala interaktioner förändra deras roll och funktion. 

Ett annat önskemål som framkom i resultatet var att utveckla den icke formella 

specialpedagogiska kompetensen på skolan genom att stödja lärarnas relationsbygge till SNE. 

Att SNE är trygg i sig själva och att lärarna därigenom både litar på dess kompetens och råd i 

sitt arbete med eleverna. Den förbättrade relationen kan i sin tur leda till att öka legitimiteten 

bland lärare. Analysen i uppsatsen visar att skolledare värdesätter just relationskompetensen 

som grund för att utöka det specialpedagogiska kunnandet hos kollegiet på en skola. Vidare 

att aspekter av ett fungerande språk och ett framåtsyftande socialt sammanhang här blir av 

betydelse (jmf. Barlebo Wenneberg, 2010; Wetherell & Maybin, 1998).  

Förbättrad inkludering framstår också som centralt utvecklingsområde hos skolledarna. Både 

explicit i form av en önskan om att inte särskilja elever i undervisningen, men även implicit 

genom att öka handledningen i syfte att få lärare att i högre utsträckning arbeta med extra 

anpassningar. Något som borde möjliggöra för fler elever att både få sina enskilda behov 

tillgodosedda och att få stanna kvar i helklass. Skolledarnas tankar om inkludering ligger i 

linje med vad Nilholm (2014) beskriver som placeringsorienterad inkludering, det vill säga 

att eleven inte ska segregeras från undervisningen. Vidare samstämmer skolledarnas 

uppfattningar med tidigare forskningsstudier som visar att skolledare upplever att skolan inte 

lyckas med sitt inkluderingsuppdrag (Berglund et al., 2007). Detta trots det faktum att många 

policydokument, såsom SIA-utredningen (SOU 1974:53) och Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006), funnits i många år och har försökt påverka skolor mot en sådan 

inriktning. Detta visar att politiska ambitioner och skolors verksamhet inte alltid går hand i 

hand. Skolledare i Berglund et al. (2007) studie menar att en utmaning för förbättrad 

inkludering är ett gammalt speciallärarsystem som lever kvar och att specialpedagoger 

arbetar med andra uppgifter än vad de är utbildade till (Berglund et al., 2007). I det 

sistnämnda finns likheter med vår studie, att båda yrkesgrupperna enligt skolledarna arbetar 

nära eleverna med undervisning vilket kan uppfattas som ett specialläraruppdrag (SFS 

2007:638; SFS 2011:186; Tinglev, 2014). Cobb (2014) menar att skolledare har en nyckelroll 

för att en skola ska lyckas med inkluderingen. Vi menar att skolledaren bör vara tydlig med 

sina visioner, våga utmana olika perspektiv på varför elever befinner sig i svårigheter samt 

vara god konfliktlösare för att kunna utmana rådande perspektiv som finns på en skola. Vi 

anser att om det sker kan personer med specialpedagogisk kompetens lättare verka för en 

inkluderad undervisning.   

9.2 Samtal och samarbete 

Skolledarnas fokus på samtal och samarbete i den specialpedagogiska kompetensen stämmer 

överens med examensordningen för SNE där det poängteras att de ska fungera som både 

kvalificerade samtalspartners och goda lagarbetare (SFS 2007:638; SFS 2011:186). I 

examensordningarna beskrivs att speciallärare ska vara samtalspartner och rådgivare till 

lärare utifrån sina ämnesfördjupningar och att specialpedagoger ska vara samtalspartner och 

rådgivare gentemot kollegor och föräldrar.  
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Enligt skolledarna kommer förmågan att samtala till användning i en rad olika funktioner 

som SNE har. Till exempel vid undervisning, samverkan med externa aktörer, i olika 

ledaruppdrag och inte minst i handledning i någon form. Rådgivning kring extra anpassningar 

är enligt många skolledare vanligt förekommande i studien och att vara rådgivare är också en 

funktion att behärska enligt examensordning (SFS 2007:638; SFS 2011:186). Däremot kan 

nog diskuteras vad som åsyftas i examensordningen med just kvalificerad samtalspartner och 

hur ofta den funktionen i föreliggande studie används. Klang et al. (2016) beskriver i sin 

studie att SNE inte upplever att de får ägna sig åt handledning i den utsträckning som de 

utbildats för. Berglund et al. (2007) i sin tur visar att handledning inte alltid är förankrad hos 

skolledaren och att det finns en oro för att lärare kan komma att känna sig ifrågasatta. En 

fundering här är om detta kan vara en anledning till att många lärare generellt, enligt Näslund 

(2004), inte får tillgång till handledning på de skolor där de är verksamma? 

Skolledarna i föreliggande studie talar dock i positiva ordalag om rådgivning och 

handledning. Å andra sidan framträder begreppet handledning som ett relativt diffust 

paraplybegrepp som innefattar både reflekterande samtal och samtal som har en mer 

rådgivande och vägledande karaktär (Bladini, 2004, Sundqvist, 2007). Skolledarna i studien 

talar om handledning som huvudsakligen rådgivande eller vägledande och en tolkning kan 

vara att det då inte företrädesvis rör sig om kvalificerade samtal utan snarare om ”Quick fix” 

samtal. Reflekterande handledning som är mer tidskrävande och utvecklande (jmf. Sundquist 

et al., 2014; Drago-Severson & Blum-DeStefano, 2012) beskrivs mer sällan av skolledarna. 

Det finns dock enstaka undantag i vår studie där skolor har schemalagda handledningstider 

varje vecka både för enskilda lärare och arbetslag. Att reflekterande handledning tycks vara 

ovanligt kan bero på att SNE i föreliggande studie, i det allra flesta fall, har en stor andel 

undervisning i sin tjänst. Ett resultat som samstämmer med tidigare studier som visar att 

personer med specialpedagogisk kompetens till stor del används i undervisning (Klang et al., 

2016; Göransson et al., 2015b; Szwed, 2010; Vannest & Hagan-Burk, 2010). Tiden som 

krävs för reflekterande handledning är därmed begränsad.  

Med tanke på att reflekterande handledning tycks vara en ovanlig aktivitet enligt skolledarna 

i vår studie framstår det inte som en direkt överraskning att de faktiskt har en vision om att 

SNE i framtiden ägnar sig mer åt handledning på skolan. I enlighet med till exempel Bladini 

(2004) och Sundqvist (2007) uttrycker även skolledare i föreliggande studie att handledning 

till lärare främst ska ses som ett verktyg för att kompetensutveckla lärarna i frågor som rör 

lärmiljön, till exempel att hitta rätt anpassningar eller undervisningsmetoder. Båda med målet 

att förbättra elevernas villkor. Sundqvist, von Ahlefeld Nisser och Ströms (2014) menar att 

om handledning ska blir framgångsrik måste samtalet kännetecknas av ett samarbete där 

handledaren tar hänsyn till både lärarens kunskaper och kontext. Handledning har således 

både samtal och interaktion som ingredienser. En slutsats som ligger väl i linje med vad 

analysen i denna uppsats visade – att det enligt skolledarna är via samtal och social 

interaktion som SNE och lärare utvecklas och ett nytt lärande sker. Det framkommer också i 

uppsatsens resultat och analys att det inte är tillräckligt att vara fysiskt närvarande under en 

handledning för att utveckling och nytt lärande ska ske. Att det utöver samtal och samarbete 

också finns motivation hos de som samtalar för att lärande och utveckling ska ske (jmf. 

Chang, Hays & Milliken, 2009; Schreiber & Valle, 2013; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 

2016). 
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De mer reflekterande och samarbetsorienterande samtalen tycks vara sällan förekommande i 

de skolor som skolledarna har ansvar för, vilket kan framstå som något nedslående (jmf. 

Sundqvist et al., 2014). En fundering här är varför det förefaller vara på det viset? Vad är det 

som kan hindra en skolverksamhet att ha större inslag av reflekterande handledning och 

därigenom öka möjligheterna till utveckling och lärande? Ett intressant svar som förs fram av 

till exempel Göransson et al. (2015b) och Von Ahlefeld Nisser (2013) är att SNE upplever sig 

vara utbildade för handledning, men att en tradition på en skola med få inslag av handledning 

kan vara svår att förändra (se även Sundqvist, 2007). En tradition som bland annat kan 

innebära att speciallärare arbetar nära eleverna och som stöd för ordinarie lärare i 

undervisningssituation. Utifrån nästan alla skolledares beskrivningar om SNE:s funktion i 

föreliggande studie lever en speciallärartradition kvar i skolorna. Sundqvist (2007) menar 

vidare att det också kan finnas en osäkerhet hos speciallärarna att handleda. 

I resultat och analys framkommer att skolledarna betonar vikten av samtal i handledning, 

rådgivning och vägledning för att anpassa lärmiljön för elever i svårigheter och för att höja 

lärarnas specialpedagogiska kompetens. Det tycks här finnas delvis dubbla syften med SNE:s 

samtalsfunktion. Å ena sidan att utveckla lärmiljön för eleverna och på så sätt öka 

inkluderingen, å andra sidan att höja lärarnas kompetens. En kombination av de båda kanske 

är att eftersträva? Det vill säga att kompetensutvecklande aktiviteter med fokus på extra 

anpassningar kan utmynna i att lärmiljön utvecklas vilket i sin tur ökar lärares möjligheter att 

anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och behov. Skolledarnas beskrivningar 

av önskemålet att SNE har förmåga att både stödja elever och utveckla elevers lärmiljö 

överensstämmer med examensordningen för professionen (SFS 2007:638; SFS 2011:186).  

Samarbete och samverkan lyfts av skolledarna fram som viktiga förmågor i sin förståelse av 

vad specialpedagogisk kompetens är. Samverkan sker på ett eller annat vis med olika aktörer 

såsom elever, föräldrar, lärare och skolledare i skolan. Vidare kan noteras att just insikten om 

betydelsen för samarbete och samverkan förs fram under rubriken värderingsförmåga och 

förhållningssätt i examensordningarna för SNE (SFS 2007:638; SFS 2011:186). Skolledarna i 

studien betonar vikten av samarbete när SNE och lärare tillsammans ska arbeta för att 

möjliggöra nya perspektiv på ett upplevt problem. Klang et al. (2016) uttrycker att en av de 

specialpedagogiska funktionerna just är att vara skolutvecklare. Skolledarna i studien 

framhåller den specialpedagogiska funktionen att se på frågor utifrån olika perspektiv, vilket 

kan leda till skolutveckling när lärarkollegiet fås med i nytänkandet kring exempelvis 

lärmiljön. Det framkommer i uppsatsens analyskapitel, att det via en fungerande social 

interaktion mellan SNE och lärare, kan uppkomma ett produktivt samarbete. Ett samarbete 

som kan innebära att olika perspektiv på ett problem kan lyftas och nya förståelser eller 

lösningar på ett problem via gemensamma överenskommelser kan konstrueras (jmf. Chang, 

Hays & Milliken, 2009; Schreiber & Valle, 2013; Barlebo Wenneberg, 2010). Vidare menar 

Drago-Serverson och Blum-DeStefano (2012) att det är skolledaren som har en nyckelroll för 

att skolan ska få en samarbetande kultur, vilket kan ske genom att nya strukturer skapas. För 

skolledarna i föreliggande studie skulle en strukturell möjlighet innebära att skapa scheman 

som frigör tid för SNE och lärarna att mötas. 

Skolledare i studien uttrycker vidare en önskan om att utveckla SNE:s samarbete med 

elevhälsoteamen samt att i större utsträckning bedriva ett kollegialt lärande både inom 

nätverksgruppen och mellan SNE och lärarna. Båda aktiviteter i syfte att öka den 

specialpedagogiska kompetensen på skolan. Skolledarna vill se en förebyggande och 
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främjande inriktning i elevhälsoteamen, en inriktning från akuta åtgärder mot ett mer 

förebyggande arbete med fokus på lärmiljön. Hjörne och Säljö (2016) menar dock att trots 

elevhälsoteamens multiprofessionalism förläggs ofta problemen på eleven som individ istället 

för lärmiljön vilket försvårar en hållbar lösning över tid. I föreliggande studie finns likheter 

med Hjörnes och Säljös slutsatser. Genom skolledarnas beskrivningar framträder att 

merparten av SNE:s arbete på skolorna tycks innebära ett åtgärdande arbete direkt gentemot 

eleverna, snarare än ett mer långsiktigt och förebyggande arbete med lärmiljön i fokus. Enligt 

uppsatsens analys torde dock ett samarbete inom elevhälsoteamet, där olika professioner via 

sin kompetens bidrar med olika perspektiv, inte bara vara möjligt utan även kunna leda till 

nytt kollegialt lärande. Vi vill här från analysen lyfta fram att ytterligare en viktig ingrediens i 

ett fungerande samarbete är motivation. Med andra ord att om det saknas motivation att 

förändra skolornas praktik från att ”släcka bränder” till att arbeta mer förebyggande i 

elevhälsoteamen så kommer mest troligt ingen utveckling att ske (jmf. Chang, Hays & 

Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 2016). Även Prenger, Poortman & 

Handelzalts (2016) poängterar i sin forskning att motivation hos deltagarna spelar en 

nyckelroll för att kollegialt lärande ska upplevas givande. 

Enligt skolledarna är det viktigt med fungerande samtal och ett fungerande samarbete på 

skolan, inte minst för att ett kollegialt lärande ska komma till stånd (jmf. Hargreaves & 

Fullan, 2013). Ett kollegialt lärande där SNE har en central roll och som skulle kunna leda 

skolans verksamhet bort från en åtgärdande inriktning till förmån för en mer förebyggande. 

Två aktiviteter som framträder hos skolledarna och som skulle bidra till både ett kollegialt 

lärande och att den specialpedagogiska kompetensen på en skola höjs är observationer och 

pedagogiska diskussioner under en handledning. Enligt Barth (2006) är här kollegiala 

relationer nödvändiga för lyckade samarbeten och att dessa förstärks vid exempelvis 

observationer med efterföljande samtalsfeedback. 

Kollegialt lärande i form av reflekterande handledning på individ- eller gruppnivå innebär att 

SNE och lärarna samarbetar mot ett gemensamt mål. Att arbeta mot gemensamma mål är 

enligt Prenger et al. (2016) av betydelse för att kollegialt lärande ska bli lyckat och att elevers 

lärande ska öka. Enligt Scherp (2013) kännetecknas en lärande organisation – där kollegialt 

lärande är att förstå som en viktig komponent – av något som görs gemensamt, regelbundet 

och reflektivt. Att en person med sitt perspektiv genom möte med andra perspektiv kan 

förändra sin förståelse och därmed även sina handlingar (jmf. Chang, Hays & Milliken, 2009; 

Schreiber & Valle, 2013). Det tycks härmed som att kontinuerlig handledning på en skola, 

som vi uttryckte i analysen, kan ligga till grund för att SNE och lärare kan komma fram till 

gemensamma överenskommelser som bidrar till nya insikter om hur att gå vidare med 

exempelvis extra anpassningar för en elev (jmf. Barlebo Wenneberg, 2010). Att genom 

gemensamma ansträngningar till exempel pröva och ompröva anpassningar för att därigenom 

undvika att elever i framtiden blir beroende av särskilt stöd. Noterbart är dock att en av 

skolledarna i studien avviker från övriga genom att medvetet ha infört handledningstider i 

lärarnas schema i syfte att just arbeta förebyggande. 

9.3 Ledarskap och helhetsperspektiv 

Enligt examensordningen ska de med specialpedagogisk kompetens kunna leda det 

pedagogiska arbetet och medverka i ett förebyggande arbete med att förändra skolors 

lärmiljöer (SFS 2007:638; SFS 2011:186). Att skolledarna i föreliggande studie förväntar sig 

att SNE ska kompetensutveckla lärare i extra anpassningar, kan ses som ett exempel på att 
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leda pedagogiskt arbete. Skolledarna i studien beskriver att en del av ledarfunktionen för SNE 

består av att leda kompetensutveckling på skolan. I analysen framkommer att lärare vågar 

pröva på något nytt som ett resultat av att SNE har legitimitet i att utveckla lärarnas 

specialpedagogiska kompetens (jmf. Wetherell & Maybin, 1998). Vi menar att då öppnas 

möjligheter för att enskilda och mer akuta segregerande lösningar i undervisningen minskas 

och att inkluderingen ökar. Berglund et al. (2007) beskriver just hur kortsiktiga akuta insatser 

hindrar förändringsarbeten på lång sikt. Flera skolledare i denna studie framhåller att 

undervisningsinsatser av elever är lika stora för SNE som för övriga lärare. Klang et al. 

(2016) menar att en skolas fokus på elevernas prestation riskerar att låsa fast användningen av 

den specialpedagogiska kompetensens och därmed också SNE:s möjligheter att fungera i en 

ledarroll. Vidare hävdar (Klang et al., 2016) att skolledarnas och lärarnas förväntningar i den 

omgivande kontexten har stor betydelse för vilken specialpedagogisk roll som erhålls och att 

när skolledare understödjer ledarrollen så blir det också lättare för SNE att i själva verket inta 

en sådan roll. Berglund et al. (2007) menar att skolledare anser det svårt att använda den 

specialpedagogiska kompetensen på ett effektivt och bra sätt på både organisations-, grupp- 

och individnivå. Kort uttryckt – det tycks som om att det är den mångfaldiga användningen 

som skapar dessa utmaningar. 

När det gäller SNE:s beslutande roll på en skola framhåller skolledarna resursfördelning och 

elevfrågor. Skolledarna uttrycker att de ska vara rådgivare i svåra resursfördelningsfrågor och 

att genom att inneha ett helhetsperspektiv över elever i svårigheter kunna bidra med goda råd 

kring befintliga resurser och framtida behov. Analysen i uppsatsen poängterar samtalets 

betydelse när det gäller ledarskapsfunktionen i resursfrågor, att via samtalskompetensen 

kunna motivera till reflekterade specialpedagogiska ställningstagande i just 

resursfördelningen (jmf.Chang, Hays & Milliken, 2009; Stroet, Opdenakker & Minnaert, 

2016). Enligt Göransson et al. (2015b) anser SNE sig ha god kompetens att möta behoven 

hos elever i svårigheter och verka som goda rådgivare. Dessa forskare berör dock inte mer 

specifikt kompetens att kunna avgöra hur resurser ska fördelas i skolans verksamhet, vilket 

alltså skolledarna i föreliggande studie efterfrågar. En undran här med avseende på 

examensordningen är om resursfördelningsfrågor ska hanteras av SNE? Examensordningarna 

för speciallärar- respektive specialpedagogexamen (SFS 2007:638; SFS 2011:186) redogör 

för en rådgivande roll som kvalificerad samtalspartner, där speciallärare innehar rådgivande 

roll kring sin inriktning medan specialpedagog är rådgivande för kollegor, föräldrar och andra 

berörda. Utöver detta tycks dock ingen specifik beskrivning kring resurser finnas undantaget 

att SNE ska genomföra åtgärdsprogram med berörda aktörer, varav skolledare kan antas vara 

en berörd aktör då fördelning av resurser kring eleven kan bli aktuellt. Cowne (2005) menar 

att genom specialpedagogers engagemang i resursfrågor görs resursfördelningen mer 

fördelaktig för en skolas specialpedagogiska aktiviteter. Enligt examensordningen förväntas 

specialpedagogen även kunna analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå, vilket i sig kan förväntas beröra en skolas resursfördelning. Det tycks här möjligt 

att urskilja olikheter i speciallärares respektive specialpedagogers formella kompetens, något 

som skolledare kanske inte är medvetna om i sin förväntan på rådgivning omkring elev- och 

resursfördelningsfrågor.  

Att utveckla SNE:s ledarskap beskrivs av skolledarna även som en möjlighet att främja det 

specialpedagogiska lärandet bland lärarna. Viktigt här menar skolledarna är att öka deras 

legitimitet för att därigenom kunna driva skolutvecklingsfrågor, men även för arbetet med 
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skolledarna i ovan problematiserade resursfördelningsprocesser. Det kan här noteras att 

Berglund et al. (2007) i motsats hävdar att skolledare inte anser att specialpedagogiska 

insatser som exempelvis förändringsarbete ska drivas av personer med specialpedagogisk 

kompetens.  Det innebär att för att SNE ska kunna driva skolutvecklingsfrågor måste de dels 

ha legitimitet bland lärarna och samtidigt få mandat av skolledare att driva dessa frågor. Det 

sista är ytterligare en aspekt som visar att skolledares förståelse för vad specialpedagogisk 

kompetens är påverkar vilka arbetsuppgifter de i realiteteten får på en skola. Eftersom 

förståelsen varierar kraftigt hos skolledarna varierar också SNE:s funktion. 

Berglund et al. (2007) menar vidare att skolledare inte upplever inkluderingsuppdraget som 

fullt ut förankrat. Intressant är att skolledarna i föreliggande studie just poängterar hur 

personer med specialpedagogisk kompetens kan fungera som förändringsagent på en skola, 

inte minst i arbetet med att öka inkluderingen. Von Ahlefeld Nisser (2013) redogör i sin 

studie för att skolledare ser specialpedagoger som mer ansvariga för inkluderingsuppdraget, 

men att det i praktiken inte fungerar på det viset (jmf. Klang et al., 2016; Pearson et al., 

2015). Uppsatsens analys pekar dock på att SNE genom sin relationsförmåga och 

ledarfunktion kan påverka en skolas inkludering (Wetherell & Maybin, 1998; Barlebo 

Wenneberg, 2010). 

Enligt skolledarna i föreliggande studie är det viktigt att lärare har uppfattningen att SNE kan 

bidra till att utveckla deras kompetens kring lärmiljön, vilket även kan innebära att lärarnas 

specialpedagogiska kompetens kommer att höjas. En ökad specialpedagogisk kompetens hos 

lärare som även skulle kunna öka graden av inkludering av elever i svårigheter. Cowne 

(2005) menar att specialpedagoger kan fungera i rollen att utveckla en skolas personal, men 

att tid, utrymme och administrativt stöd då är ett krav. Cobb (2014) hänvisar till skolledares 

ansvar att lyckas med inkluderingsarbetet. Skollagen (SFS 2010:800) är här tydlig med att 

eleverna i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver, men inte på bekostnad av lusten 

att lära och känna delaktighet (Skolverket, 2017). Sammantaget bör SNE:s möjligheter som 

förändringsagent på ett positivt sätt kunna inverka på inkluderingsuppdraget, men att det här 

krävs rätt förutsättningar i en skolas organisation, skolledarens stöd samt legitimitet hos 

lärarna. 

9.4 Undervisning   

Skolledare i studien beskriver förmågan att undervisa som en viktig specialpedagogisk 

kompetens. Undervisning menar skolledarna i förekommande studie berör förändringar av 

lärmiljö som en direkt konsekvens av det nära arbetet med eleverna. Detta beskrivs som en 

stor del av specialpedagogiska funktionen. Enligt skolledarna ska SNE kunna bidra med en 

variation av metoder och verktyg för att både ge förutsättningar för en varierad undervisning 

och att motivera elever. I examensordningarna (SFS 2007:638; SFS 2011:186) beskrivs 

denna typ av kompetens och funktion i termer av att leda det pedagogiska arbetet för alla 

elever. En fråga som uppkommer är dock hur leda ska tolkas? Vi ser det dock som att 

begreppet leda kan stå för många andra aktiviteter än att undervisa, exempelvis leda 

förändringsarbeten, leda kompetensutvecklingsdagar och att handleda. Dessa insatser kan ses 

som ett indirekt arbete för eleverna.  

Att undervisning beskrivs av skolledarna som en stor del av de arbetsuppgifter SNE utför 

sammanfaller med tidigare studier (Klang et al., 2016; Göransson et al., 2015b; Szwed, 2010; 

Vannest & Hagan-Burke, 2010). Detta är intressant i relation till hur skolledarna även för 
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fram de svårigheter som finns med att få SNE:s arbetsuppgifter att snarare handla om 

förebyggande och främjande arbete samt att verka för inkludering. Vidare att 

elevhälsoteamen ofta arbetar med akuta fall på skolorna. Skolledare i studien gjord av 

Berglund et al. (2007) ställer sig dock frågande inför vem som i själva verket ska undervisa 

elever i svårigheter om personer med specialpedagogisk kompetens ska vara upptagna med 

många olika uppgifter, men som inte inrymmer just undervisning. Rosen-Webb (2001) menar 

att det här blir en svår balansgång för SNE i sitt yrkesutövande. Vi menar att det troligtvis till 

slut blir en fråga om vad som bäst gynnar eleven i svårigheter. Både utifrån ett 

kunskapsperspektiv och ett inkluderande perspektiv, men även utifrån skolledares förståelse 

för vad specialpedagogisk kompetens är och vilken funktion den ska fylla. Nu och i 

framtiden. 

Som tidigare nämnts menar skolledare i studien att rådgivning genomförs ’i korridoren’ med 

mål att lösa problem kortsiktigt. Det tycks alltså som om att tiden inte alltid, eller kanske till 

och med sällan, inte räcker till för längre reflekterande handledande samtal som kan leda till 

att utveckla lärarnas undervisning och specialpedagogiska kompetens. Vi vill här ansluta till 

Cowne (2005) och von Ahlefeld Nisser (2013) som båda menar att ett aktivt skolledarskap 

ger utrymme för samtal som kan möjliggöra förebyggande och adekvat arbete på en skola. 

Här tycks det finnas möjligheter för skolledarna i föreliggande uppsats att genom ett aktivt 

skolledarskap skapa förutsättningar för att förbättra lärarnas undervisningspraktik.  Att 

genom till exempel kollegialt lärande med SNE som processdrivare kan utveckla den 

specialpedagogiska kompetensen på skolan. Det är trots allt skolledaren som är den som 

ansvarar för och har makt över hur skolans verksamhet utformas. Det blir därigenom centralt 

hur skolledaren förstår vad specialpedagogisk kompetens är samt vilken funktion och roll 

SNE ska ha. Vidare spelar just skolledarens visioner för den framtida specialpedagogiska 

verksamheten stor roll för hur den förstås på skolan, även om alla på en skola i någon mening 

påverkar varandra.  

9.5 Några avslutande ord 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att om skolan ska vara en skola för alla måste skolans olika 

professioner dra åt samma håll. Specialpedagogutbildningen infördes 1990 bland annat i syfte 

att öka inkluderingen i skolan. Tanken var att specialpedagogers handledning till lärare skulle 

få effekten att lärare i större utsträckning skulle lyckas med elever som tidigare upplevts som 

en utmaning (Malmgren-Hansen, 2002). Föreliggande studie visar dock dels att exkluderad 

undervisning enligt skolledarna är vanligt bland elever som är i svårigheter, dels att 

reflekterande handledning är mindre vanligt förekommande. Studien visar, likt Göranssons et 

al. (2015a) studie, att skolledare generellt inte tycks göra skillnad på vilken roll och funktion 

en specialpedagog respektive speciallärare har, snarare att båda professionerna företrädesvis 

ägnar sig åt mycket undervisning. Enligt von Ahlefeld Nisser (2013) skulle SNE vilja se att 

ledningen för en skola i större utsträckning prioriterade samtal. Att tydligare planera för, och 

organisera, schemalagda samtal med SNE för att på så vis i större utsträckning kunna 

iscensätta förebyggande arbete på en skola. En slutsats vi håller med om. Vi menar vidare, i 

att skolan nog skulle ha mycket att vinna på om specialpedagoger och speciallärare fick 

möjlighet att utföra arbetsuppgifter som i högre utsträckning överensstämmer med deras 

formella kompetens. Att skolan anställer speciallärare som undervisar, ge tips på 

ämnesspecifika metoder och handleder inom sitt fördjupningsämne och specialpedagoger 

som i högre utsträckning arbetar på grupp och organisationsnivå med handledning, 
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pedagogisk dokumentation, kollegialt lärande och som rådgivande i frågor som rör 

resursfördelning och elevärenden för specialpedagogisk verksamhet. Genom en ökad 

arbetsfördelning där yrkesgrupperna kompletterar varandra skulle skolledare lättare kunna 

genomföra sina visioner om exempelvis ökad inkludering, utveckling av det kollegiala arbetet 

och prioritera tid för det förebyggande arbetet med elever i svårigheter. För att detta ska 

kunna realiseras krävs dock att SNE har legitimitet i sin funktion. Dessutom krävs kunskap 

om skillnader i speciallärare och specialpedagogers kompetens, motivation att förändra bland 

berörda, tillgång till båda yrkesrollerna som innehar specialpedagogisk kompetens och att det 

finns ekonomiska medel att förverkliga detta. En förändring som skolledaren, som ytterst 

ansvarig för verksamheten, bör gå i bräschen för.   

9.6 Metoddiskussion 

Intervjuer genomfördes av författarna, men dock inte med båda två närvarande vid respektive 

av de 12 intervjutillfällena. Det kan ha uppstått variationer i hur till exempel följdfrågor har 

ställts under respektive intervjutillfälle samt vilket kroppsspråk som intervjuaren har haft. 

Detta val kan ha bidragit till att pålitligheten försvagats något. Vad som å andra sidan talar 

för att pålitligheten ändå kan betraktas som godtagbar är till exempel att uppsatsförfattarna 

före det att intervjuerna genomfördes tillsammans formulerade samtliga frågor i 

intervjuguiden, men även möjliga följdfrågor diskuterades med målet att få intervjuerna så 

likvärdiga som möjligt. Det kan också nämnas att den pilotintervju som genomfördes gav 

möjlighet att förändra och förtydliga frågor samt att hitta nya infallsvinklar att belysa under 

de skarpa intervjuerna (se Kvale och Brinkmann, 2010).  Detta blev också fallet i den 

intervjuguide som kom att användas vid datainsamlingen. Nämnas kan att intervjuerna 

transkriberades och diskuterades kort efter varje intervjutillfälle och att båda författarna 

därigenom på ett djuplodat vis kunde sätta sig in i data. Vad gäller att ytterligare säkerställa 

studiens resultat (Bryman, 2013) borde dock en respondentvalidering genomförts. Med andra 

ord att skolledarna hade getts möjlighet att kommentera sina svar och de 

resultatsammanställningar och analyser som gjorts.  

Det ska också nämnas här att båda författarna under många år arbetat som lärare i skolan och 

därigenom utvecklat en förförståelse som eventuellt kan ha påverkat studiens resultat och 

tolkningsarbete. Att vissa dimensioner av data helt enkelt har missats och att övertolkningar 

av resultat kan ha gjorts. Avsikten har dock hela tiden att i möjligaste mån återge en så äkta 

bild av skolledarnas berättelser. Vi har kontinuerligt försökt att hålla oss medvetna om vår 

förförståelse. Vad som ändå talar för att studien är trovärdig är till exempel att det teoretiska 

ramverket har satt gränser för vad som kan anses som rimliga, eller till och med möjliga, 

tolkningar samt att resultatet tydligt speglar delar av den tidigare forskning som finns i fältet 

och vilken även återges i uppsatsen. 

Det skulle även varit möjligt att komplettera intervju som metod med ytterligare en eller flera 

metoder. Till exempel att efter genomförda intervjuer gjort deltagande observationer på några 

av de skolor som skolledarna har ansvar för. Detta för att undersöka om skolledarnas 

berättelser om vad specialpedagogisk kompetens är och hur den används samstämmer med 

hur specialpedagogisk kompetens kommer till uttryck i skolans dagliga verksamheter. Till 

exempel om skolledare och SNE har samtal om resursfrågor eller om det förekommer 

aktiviteter i form av handledning som leds av SNE och där specialpedagogiska frågor står på 

agendan.   
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Avslutningsvis vill vi lyfta fram det nära samarbete som funnits mellan författarna genom 

hela uppsatsarbetet, inklusive insamling av data, sammanställande av resultat och analys samt 

att skriva ihop uppsatsen i sin helhet, har varit en fördel. Att vi kontinuerligt har diskuterat 

uppsatsens olika delar på ett genomgripande och reflekterande sätt i relation till syfte och 

frågeställningar. 

9.7 Fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning är att göra en uppföljande studie, men där informanterna istället 

för skolledare är specialpedagoger och speciallärare. Att undersöka hur de uppfattar vad 

specialpedagogisk kompetens är, vilka funktioner de har och vilka visioner de har kring 

skolans specialpedagogiska verksamhet. En annan studie är att undersöka hur lärare förstår 

specialpedagogisk kompetens och sedan sätta de resultaten i relation till resultaten i 

föreliggande studie såväl som studien med fokus på specialpedagoger och speciallärare.  En 

ytterligare studie skulle kunna använda observation som metod och ha fokus på hur kollegialt 

lärande med fokus på att utveckla skolors specialpedagogiska kompetens planeras för, 

genomförs och vilken eventuell utveckling av klassrumspraktiken det kollegiala lärandet 

skulle kunna bidra till.  
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Bilaga 1 

  

 Hej!   

   

I det dagliga arbetet med elever stöter rektorer på situationer som skapar 

frågetecken utöver det vanliga. Att reflektera kring den specialpedagogiska 

verksamheten skapar ofta nya insikter och tankar för framtiden. Du får därför 

möjlighet att delta i en intervju som rektor i en utvald grundskola.    

Vi som skickar detta brev heter Sara och Catarina och vi studerar på 

Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Under höstterminen ska vi 

skriva ett examensarbete med fokus på hur rektorer ser på specialpedagogisk 

kompetens i den specialpedagogiska verksamheten.  

Vi hoppas att du vill vara med i studien och därigenom bidra med dina 

erfarenheter och kunskaper inom vårt intresseområde. Att delta är dock 

självklart frivilligt. En av oss tar kontakt med dig via telefon om 4-5 dagar och 

vår förhoppning är att vi vid detta tillfälle kan boka in ett datum för intervju 

med dig. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och är tänkt att genomföras på 

din skola.   

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!   

Svaren kommer att ordnas på så sätt att resultatet inte kommer att kunna 

kopplas till dig som person. Om du har några frågor kan du vända dig till Sara 

Jormvik, XXX-XXX XX XX eller Catarina Kollryd, XXX-XXX XX XX.   

Som lärare sedan många år tillbaka vet vi mycket väl att deltagande i studien tar 

värdefull tid från ditt arbete på skolan, men vi hoppas trots det att du vill 

hjälpa oss att öka medvetenheten om den specialpedagogiska verksamheten i 

skolan.   

   

Bästa hälsningar  

Sara Jormvik och Catarina Kollryd 

  

  

  



 
 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor  

 Ålder  

 Kön  

 Utbildning/Specialpedagogisk kompetens?  

 Yrkesbakgrund 

 Antal år som skolledare, på låg, mellan eller högstadiet 

 Skolans upptagningsområde och antal barn 

 Antal specialpedagoger/speciallärare 

Intervjufrågor  

 Beskriv övergripande hur du som skolledare tänker om innebörden av begreppet 

specialpedagogisk kompetens.  

 Beskriv vilken betydelse du anser specialpedagogisk kompetens har i din skola?   

 Finns det innehåll i den specialpedagogiska kompetensen som du anser är särskilt 

betydelsefullt för skolan? Om ja – vilka och varför? Om nej – varför inte?  

 Vilka förväntningar har du som skolledare på vad kollegor med formell 

specialpedagogisk kompetens bör bidra med i verksamheten?  

 Beskriv vilka olika insatser som förekommer på skolan för elever i svårigheter 

(Eleven/Lärmiljö)  

 Vilka kollegor, eller grupper av kollegor/yrkesgrupper, i din skola anser du besitter 

specialpedagogisk kompetens?  

 Vilka funktioner har specialläraren/specialpedagogen i skolans verksamhet? 

Organisation-, grupp- och individnivå... Finns det andra personer med 

specialpedagogisk kompetens som har ansvar och uppgifter av specialpedagogisk 

karaktär?    

 Reflektera över vilken betydelse uttrycket "en skola för alla" får för skolans 

användning av specialpedagogisk kompetens? (Möjligheter/Hinder?)  

 Vilka rutiner finns för hur den specialpedagogiska kompetensen används? 

(Förankring/ Kommunikation/Arbetsgång)     
 Vilka faktorer anser du finns som möjliggör användningen av specialpedagogisk 

kompetens i skolans verksamhet? (Yttre/Inre faktorer) Organisations, grupp o individ-

nivå.  

 Vilka faktorer anser du finns som hindrar användningen av specialpedagogisk 

kompetens i skolans verksamhet? (Yttre/Inre faktorer) Organisations, grupp o individ-

nivå.  

 Hur tillfredsställande upplever du att verksamhetens specialpedagogiska kompetens 

är? (om ej tillfredsställande hur skulle du vilja utveckla användningen av den 

specialpedagogiska kompetensen i skolan?) Organisations, grupp o individ-nivå...  

   



 
 

 

 


