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Abstract  

The ability of the Special Needs Teacher to put thoughts in motion – 

an unused resource in the collegiate learning 

 

The work takes the form of a scientific essay from a phenomenological hermeneutical per-

spective. Based on my research questions – “How do headmasters view the role of the Special 

Needs Teachers (SNT) in relation to Lead Teachers (LT) when it comes to school development 

and collegial learning?”, “What has shaped their views?” and “What are the consequences 

of this in regards to how the school handles students who do not achieve the goals?” – I have 

tried to create a trialogue between the empirical results of some qualitative research inter-

views with high school principals, texts I've read within this field as well as my own experi-

ences and reflections. In my conclusion I note that although the headmasters seem to regard 

the competences of the SNT respective LT as complementary, it is difficult to see how coop-

eration between the two roles would actually manifest itself concretely in a school where the 

SNT´s tasks still tend to end up in individual remedial work. I speculate as to what may have 

formed the headmasters´ view and claim that the history of the SNT may be of significance. 

The fact that our profession is still referred to as SNT may further make it difficult to break 

the ingrained thought that some students need a special kind of education – ie. “Special Needs 

Education”. The fact that we have both the National Agency for Education and the Special 

Needs Education Authority certainly contributes to the view that SNTs should concern them-

selves with something different to the mainstream education.  The role of the Headmasters’ 

training must not be neglected as it seems to have a big focus on the jurisprudence, and the 

role of the SNTs is virtually invisible in the Education Act and other regulatory documents. 

The texts that I have read on the subject of the LT reform, collegial learning and school devel-

opment in general give me the impression that the LTs and the SNTs do not exist in the same 

universe. When SNTs are considered key figures, the focus is to increase the accessibility and 

allow more students to get the help that they need, in their actual classroom and in such cases 

the LTs are not even mentioned. In texts on the subject of collegial learning, however, the role 

of the LTs is practically the only one focused on. If the practical knowledge of the SNTs – to 

make colleagues develop their own practical judgment without providing given solutions – 

does not receive a more prominent position, there is a risk that the collegial learning turns 

into nothing but collegial sharing, where the more expressive teachers get an arena for telling 

about their most successful projects. Another danger is for the categorical perspective to once 
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again gain ground and for the democratically included thought of a school - for- all to be fur-

ther and further away, which, in today´s society would be most unfortunate. The voice of the 

SNT needs to be heard in order to put thoughts in motion. 

        Key words: Special Needs Teacher, Lead Teacher, Headmaster´s educational leadership, 

collegial learning, practical knowledge, phronesis 
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Navigation 
If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work and 

give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.  

 (Citat ofta tillskrivet Antoine Saint-Exupéry1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 (https://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Antoine_de_Saint_Exup%C3%A9ry#cite_note-1)  
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Min bildningsresas syfte och avgränsningar… 

Jag hälsar dig som läsare varmt välkommen att följa med i denna utforskande text som jag 

upplever blev en slags bildningsresa, en mental färd över för mig delvis kända men också helt 

okända farvatten. Mitt mål har varit att försöka få en bild av hur rektorer uppfattar min egen 

yrkesroll – specialpedagogen – i skolutvecklingshänseende eftersom rektors pedagogiska le-

darskap ses som en framgångsfaktor i det lokala utvecklingsarbetet. Området är liksom havet i 

det närmaste oändligt stort och ibland har jag dessutom känt ”djupet dra och kalla” i form av 

en längtan att utforska vissa områden mer detaljerat. För att inte drunkna har jag dock försökt 

att avgränsa mig till hur just rektorer ser på specialpedagogens roll utifrån mina egna erfaren-

heter, en handfull intervjuer samt aktuella och relevanta forskningsrapporter. Viktiga begrepp 

jag haft som sjökort och fyrar på min resa för att hålla en någorlunda tydlig kurs har varit de 

specialpedagogiska perspektiven, det kollegiala lärandet samt den nya förstelärarrollen. 

… och dess ”loggbok” 

Arbetet har formen av en vetenskaplig essä innehållande fem på varandra följande delar som i 

mångt och mycket speglar min egen utveckling under året som gått. Texten börjar med delen 

Frustration som innehåller tre avsnitt – ”Prologen”, ”Inledningen” och ”Historiken”. Här ger 

jag först en kort bakgrund till intresset för mina forskningsfrågor, fortsätter med en översiktlig 

bild av hur jag uppfattar nuläget och ger avslutningsvis en historisk sammanfattning över hur 

min egen professions utveckling sett ut.  

        Frustrationen övergår sedan i delen Aktion med de tre avsnitten: ”Teorin”, ”Metoden” 

samt ”Fältarbetet”. Jag försöker här klargöra för läsaren vilka glasögon jag har använt när jag 

granskat mina forskningsfrågor och vilken väg jag tagit, vilket till-väga-gångs-sätt jag haft 

för att undersöka dem. Man kan tänka olika om var man väljer att placera ett metodavsnitt. 

För några utkristalliseras metoden allt eftersom arbetet och skrivandet fortskrider och man 

kan vilja tydliggöra detta genom att placera avsnittet längre bak i sin essä. För mig har det 

dock varit viktigt att först lägga ut kursen för att därefter söka efter bilder och lyssna till berät-

telser som jag uppfattat längs resans gång. Att även tidigt redogöra för läsaren med vilka glas-

ögon jag betraktade mina forskningsfrågor föll sig därför ganska naturligt. I denna avdelning 

redogör jag även för mina erfarenheter av fältarbetet i form av de kvalitativa intervjuer jag ge-

nomförde med några rektorer. 

        Den följande delen har rubriken Inspiration och här har jag samlat några avsnitt som när-

mare beskriver mitt sjökort i form av ”De specialpedagogiska perspektiven” samt ett par av 

fyrarna på min resa – ”Förstelärarreformen” och ”Det kollegiala lärandet”.  
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        Efter att ha låtit mig inspireras så följer delen för Reflektion där ”Resultatet” av fältarbe-

tet först redovisas. Utifrån de berättelser som rektorerna så generöst delat med sig av urskiljer 

jag några återkommande teman och jag tittar därför lite extra på hur rektorerna uppfattar spe-

cialpedagogens uppdrag i förhållande till förstelärarnas när det gäller det kollegiala lärandet, 

vilken roll organisationen spelar samt hur rektorsutbildningen tar upp samarbetet mellan rek-

tor och specialpedagog. I ”Diskussionen” problematiseras och vävs sedan resultaten samman 

med egna erfarenheter samt de texter jag läst. Denna del utmynnar sedan i ”Slutsatserna” där 

jag försöker knyta ihop säcken och sluta gestalten. 

        I arbetets sista del – Vision – finns först ”Sammanfattningen” där jag även för en kort 

metoddiskussion och sedan ”Avslutningen” i vilken jag reflekterar lite kring min forsknings-

resa samt berör vad som skulle kunna vara intressant att forska vidare kring. Det hela avslutas 

med ”Epilogen” där jag försöker återknyta till min bildningsresas början. Efter att ha farit på 

en resa har jag kommit hem som en delvis annan person – jag har blivit mer erfaren och fått 

andra kunskaper och därmed har min förståelsehorisont rubbats en aning.  

        I denna text är min strävan att formulera ett försök – skriva en essä – om mina forsk-

ningsfrågor:  

1) Hur uppfattar rektorer specialpedagogens roll när det gäller skolutveckling och det kollegi-

ala lärandet i allmänhet och i synnerhet i förhållande till förstelärarna?  

2) Vad har format deras uppfattning?  

3) Hur påverkar det valet av åtgärder när elever inte når målen?  

        Att förundras och bli perplex är en bra utgångspunkt när något inte överensstämmer med 

de egna förväntningarna – det sätter tankar i rörelse. Jag har haft anledning att stanna upp och 

reflektera många gånger under detta år. Min bildningsresa startade dock med att jag kastades 

ut på ett för mig delvis outforskat hav av en tidvattenliknande våg av Frustration… 
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Del I: Frustration 

Den mätta dagen, den är aldrig störst. 

 Den bästa dagen är en dag av törst. 

 (Ur Karin Boyes dikt I rörelse, ur Härdarna 1927) 
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Prologen 

[V]i ska inte söka kunskap i förnimmelse över huvud taget, utan i det som själen gör – vad vi nu ger det 

för namn – när själen själv, på egen hand, mödar sig med det som är. (Platon 2006, 187 a) 

 

Frustrerad, förbannad och förvirrad slår jag ihop Pedagogiska Magasinet (nr 1 2016) – ett helt 

temanummer om kollegialt lärande utan att specialpedagogrollen finns nämnd en enda gång, 

hur är det ens möjligt?! Jag tittar ut genom tågfönstret där åkrar och ängar vaknar upp efter 

vinterns kyla och delar av barmark nu kan skönjas. Där ute är våren på väg med sol, värme 

och fågelsång men i skolvärlden verkar specialpedagogen för evigt vara förvisad till att stå ute 

i kylan – bortglömd och av ingen efterfrågad när det gäller skolutvecklingsfrågor.  

        Frustrationen håller i sig under dagens seminarier på Södertörn och när vi mot slutet av 

eftermiddagens pass blir tillfrågade vad vi tänker att vår masteruppsats ska handla om nästa år 

så hör jag mig själv säga att jag vill undersöka hur det kommer sig att specialpedagogerna är 

helt osynliga när man talar, skriver och diskuterar det kollegiala lärandet – skolutvecklingens 

nya ”buzz-word”. Jag hade länge tänkt utforska hur man på allvar kan använda humor som ett 

verktyg i undervisningen men efter att ha läst temanumret på väg upp till Flemingsberg tänker 

jag om. Jag kan inte längre blunda för det faktum att det inte verkar vara enbart i den kommun 

och förvaltning jag arbetar som specialpedagogernas kompetens inte är efterfrågad när det 

gäller lärares fortbildning. Jag minns exempelvis att jag tidigare läst en rapport av Ingrid Hy-

lander, Samverkan: professionellas föreställningar på elevhälsoarenan (2011), och i hennes 

undersökning uttrycker de specialpedagoger som intervjuats att de ansåg att man på skolorna 

”skulle kunna använda sig av dem mycket mer, och att de var lite outnyttjade” (a.a. s 37, min 

kursivering). Jag är således inte ensam om min frustration, vilket kan synas naturligt om man 

betänker att vi specialpedagoger trots allt satsat tid, kraft och pengar för att bygga på våra 

olika pedagogiska utbildningar med 90 högskolepoäng så att vi ska kunna arbeta övergripande 

och skolutvecklande. Men kanske har vi någonstans missuppfattat vårt uppdrag? I skolvärl-

dens egen vaktparad förefaller vi ju marschera framåt hållandes en alldeles egen takt. Nu ver-

kar den riktigt brännande frågan vara om det är alla andra som går i otakt eller om det är vi 

som måste anpassa oss efter övrigas rytm, tempo och taktart? Kanske har jag missat ett tanke-

led någonstans – jag måste helt enkelt ta reda på vad det är jag inte förstår!     
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Inledningen 

Två sanningar närmar sig varann.  

En kommer inifrån,  

en kommer utifrån  

och där de möts har man en  

chans att få se sig själv. 

(Tomas Tranströmer, 2011) 

Bilder om bildning och utbildning 

Det finns två bilder med bäring på skolan som jag ofta återkommer till (se bilaga 1). Den 

första är en seriestripp som visar hur en herre går fram till ett par män som sitter och arbetar 

med till synes samma sak. Han frågar den första mannen vad han gör: 

– Jeg hugger sten, svarar mannen trött. Herrn ställer så samma fråga till den andre mannen:  

– Jeg er med til at och bygge en katedral! svarar denne med ett stolt leende. 

Skolan har både ett kunskaps- och ett demokratiuppdrag – att arbeta i skolan är att vara en 

samhällsbyggare. Skolan ska alltså såväl utbilda som bilda men kanske glömmer rektorer och 

lärare lätt den senare sidan av våra yrken eftersom det dagliga arbetet består av miljontals 

praktiska saker att lösa och vägval att göra för att få det som är omedelbart för handen att fun-

gera. Ändå visar Monika Törnsén (2009) i sin avhandling att rektorer på skolor som är fram-

gångsrika, i så måtto att de uppvisar goda resultat såväl när det gäller akademiska som sociala 

mål, i högre grad tar ansvar för sitt nationella uppdrag (a.a. s 64). Dessa rektorer arbetar syste-

matiskt med skolans mer övergripande nationella mål – de är sålunda mer av katedralbyggare 

än stenhuggare. 

        Delarna till ”katedralbygget” måste sedan få hjälp att föras framåt och den andra bilden 

visar två människor som sliter med att dra en tungt lastad vagn med stenar. Arbetet är extra 

mödosamt eftersom vagnen har fyrkantiga hjul. Bakom de två håller en tredje person lite prö-

vande upp ett par runda hjul men de som sliter vinkar avvärjande med händerna och säger: 

– No thanks!  

– We are too busy.  

Som specialpedagog känner jag igen mig i den tredje personens belägenhet. Jag har inte alltid 

runda hjul att erbjuda men ändå förslag på förändringar som kanske kunde vara värda att prö-

vas. Det finns dock sällan tid att träffa varken lärare eller rektorer för att samtala kring detta 

då alla inblandade ofta har en mycket ansträngd arbetssituation. Särskilt när jag arbetade i 

gymnasieförvaltningen verkade det endast undantagsvis finnas tid att ta hjälp av specialpeda-

gogernas kompetens för att utveckla verksamheten. Helst såg både lärare och skolledning att 

specialpedagogen gick bredvid vagnen och bar några av de tyngsta stenarna så att vagnslasten 

blev lite lättare att dra vilket fick till följd att nästa vagnslast hade samma fyrkantiga hjul och 
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återigen krävde att någon avlastade genom att ta bort några tunga stenar. Detta överensstäm-

mer med den bild Gunilla Lindqvist (2013) ger i sin avhandling där hon tittat på hur olika yr-

kesgrupper i förskola och skola ser på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. 

Flera av yrkesgrupperna menade att specialpedagogen skulle ägna sig åt individuellt inriktad specialundervis-

ning och handledning för arbetslag/ lärarlag medan få i alla yrkesgrupper förutom specialpedagoger svarade 

att specialpedagogerna ska arbeta med organisationsutveckling. (Lindqvist 2013, s 182) 

Men vad är det då specialpedagogerna kan? Jag fick anledning att fundera kring detta då jag 

var inbjuden av Örebro universitet att hålla en föreläsning för de studenter som gick 

snabbspåret för nyanlända lärare. Rubriken för föreläsningen var ”Vad gör en specialpeda-

gog?” men eftersom det skiljer sig en del vad en specialpedagog gör och vad en specialpeda-

gog bör (enligt examensförordningen, se bilaga 2) så behövde jag tänka igenom vad min prak-

tiska kunskap består i. Då specialpedagogen skall verka på tre nivåer i skolan; organisations-, 

grupp- och individnivå, så har jag fått med mig en bred kompetens från min utbildning.  

        På organisationsnivå förväntas jag kunna analysera skolans resultat, arbetssätt, rutiner 

och åtgärder samt tillsammans med rektor se över resursfördelning och organisation i olika 

lärmiljöer. Dessutom behöver jag som specialpedagog kunna ge synpunkter på användning 

och möblering av olika lokaler samt andra lokalmässiga förutsättningar.  

        På gruppnivå handlar det om att kunna kartlägga olika gruppers sammansättning och kli-

mat men även om att bedöma pedagogik, metoder, arbetssätt och tidsåtgång för olika lektions-

moment. Undervisningens tydlighet, struktur, rutiner och regler samt hur undervisande lärare 

bemästrar övergångar när lektioner och aktiviteter introduceras och avslutas har stor påverkan 

på elevers möjligheter för lärande. Att observera lektioner och handleda lärare för att få dem 

att utveckla sitt didaktiska kunnande är därför en mycket väsentlig del av vårt uppdrag.  

        I sista hand har jag som specialpedagog en kompetens att kartlägga, analysera och be-

döma även enskilda elevernas styrkor och behov. Dessa pedagogiska utredningar kan sedan 

användas som underlag vid beslut om särskilda stödinsatser som då dokumenteras i åtgärds-

program. Ibland kan de även ligga till grund för remisser för vidare utredningar inom exem-

pelvis det neuropsykiatriska området.  

Rektors roll som pedagogisk ledare 

I skolan är det rektor som leder och fördelar arbetet. Vad specialpedagogerna används till be-

ror huvudsakligen på hur rektorer tänker kring rollen och rektors betydelse för skolans resultat 

börjar alltmer betonats i takt med att PISA-resultaten2 sjunker. Framför allt har två begrepp 

                                                            
2 PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt som var tredje år genomför en internationell studie 

vars syfte är att undersöka i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. (Skolverket  

2016b)   
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kommit i fokus – rektors roll som pedagogisk ledare samt det kollegiala lärandet. Det första 

begreppet saknar en exakt definition trots att det, enligt Törnsén (2009, s 23) funnits ända se-

dan 1946 års Skolkommissions slutbetänkande och sedan dess betonats upprepade gånger i 

olika policydokument. Sammanfattningsvis innebär det att rektor förväntas ta ansvar för det 

övergripande pedagogiska arbetet och för att initiera utveckling i skolan. Det pedagogiska le-

darskapet ses alltså inte som en specifik uppgift utan mer som en process av ledarskap och ut-

veckling (SOU 2015:22, s 31; Törnsén 2009, s 23).  

        I Rektor och styrkedjan – Betänkande av utredningen om rektorernas arbetssituation 

inom skolväsendet (SOU: 2015:22) konstateras att rektorernas självskattning av den tid de äg-

nar sig åt det pedagogiska ledarskapet är nästan dubbelt så högt som de tidsloggar de gör (a.a. 

s 147). Vidare skriver man att trots att den nuvarande Skollagen (SFS 2010:800) ger rekto-

rerna rätt att fördela arbetsuppgifter till annan tjänsteman så utnyttjas denna möjlighet spar-

samt av rektorerna. Det finns följaktligen juridiska möjligheter att rektor i större utsträckning 

tar hjälp av exempelvis specialpedagoger men denna möjlighet utnyttjas inte, kanske på grund 

av att rektor tror att hen utövar det pedagogiska ledarskapet i större utsträckning än vad som 

verkligen sker. 

Det kollegiala lärandets roll i skolutvecklingen 

Även för begreppet kollegialt lärande finns flera olika definitioner. Skolverket skriver att: 

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där 

kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar 

vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget 

arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över 

innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. (Skolverket 2016a) 

 När det gäller kompetensutveckling så är skolforskaren Helen Timperleys tankar ofta refere-

rade. Timperley (2013) menar att ett förändringsarbete i skolan ska utgå från en kartläggning 

av vad det är man ser att eleverna ännu inte kan och att man därefter ska fundera på vad lä-

rarna bör utveckla för att kunna stödja elevernas lärande på detta område. Rektorers uppgift är 

sedan att möjliggöra för lärarna att få den kunskap som behövs för att de ska kunna lära ele-

verna det de behöver och så vidare. Med en sådan utgångspunkt är det lätt att tro att specialpe-

dagogen, som till stor del kopplas in när det uppstår svårigheter i skolsituationen, har fått en 

central roll att fylla men så verkar alltså inte vara fallet. I stället vänder sig rektorer till andra 

personer som getts olika utvecklingsledaransvar med titlar såsom förstelärare, kvalitetsut-

vecklare, utvecklingsansvariga med mera. Flera av dessa förväntas arbeta i nära samverkan 

med lärare för att understödja professionell utveckling i skolan. Ett problem är dock att dessa 
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personer sällan har någon mer formell utbildning än den kunskap de en gång fick under sin 

lärarutbildning.  

I Sverige förekommer det utvecklingsledare på flera olika nivåer i utbildningssystemet vilka fyller skilda 

funktioner. I skolan är det inte sällan lärare som träder in som utvecklingsledare utan att behöva ytterligare 

kvalificering. (Levinsson 2011, s 258)  

 

Specialpedagogerna har en 90 poängs påbyggnadsutbildning där det ingår såväl en gedigen 

samtalsutbildning, då det är en komplex och etiskt delikat uppgift att handleda kollegor, som 

mycket organisationsteori. Ändå är min erfarenhet att specialpedagogerna inte är en självklar 

samarbetspartner för rektorer när det gäller skolutvecklingsfrågor. Vilka konsekvenser får 

detta när det gäller måluppfyllelse och tillgänglighet för elever – särskilt de elever som anses 

vara i behov av särskilda stödinsatser? Gunilla Guvå (2009) skriver i en rapport att det finns 

en skiljelinje mellan elevhälsans3 företrädare och pedagogerna när det gäller var man förläg-

ger problemet när elever inte når de lägst godtagbara kunskapskraven eller det uppstår andra 

problem i skolsituationer. Elevhälsan, med specialpedagogerna i spetsen, arbetar för att det är 

elevernas undervisningssituation som behöver förändras och omgivningen som behöver stött-

ning i att klara att möta alla elever, medan lärarna oftare företräder synsättet att det är den en-

skilda eleven som ska åtgärdas genom olika hjälpinsatser och inte de själva som omgivande 

system (a.a. s 20). Specialpedagogens handledning av lärare kan då bli problematisk om det 

uppfattas som att det är lärarnas fel att eleven inte lär eller mår bra. Detta skulle kunna för-

klara varför specialpedagoger inte används för handledning av lärare i någon större utsträck-

ning (a.a. s 18) eller att rektorer ofta vänder sig till andra, exempelvis förstelärare. Risken att 

det uppstår en konflikt mellan olika synsätt minskar då många av de som har fått i uppdrag att 

driva skolutvecklingen är lärare med en ny titel men utan mer formell utbildning. Sådan hand-

ledning i skolutvecklingssammanhang riskerar sålunda att förstärka synsättet att det är den en-

skilda eleven som är bärare av de problem som uppstår i mötet med skolans krav och den me-

dicinska rationaliteten får därmed ett ännu större genomslag. Redan nu, skriver Lena Ham-

marberg (2015) i en kunskapsöversikt från Skolverket, är det problematiskt att den pedago-

giska kunskapen om avvikelser och beteenden i verksamheten inte får samma tyngd som den 

medicinska. Detta gör att alltfler beteenden riskerar att diagnosticeras.  

I den förhandling om befintliga resurser som alltid sker, tycks emellertid psykolog-, logoped- och läkarbe-

dömningar väga tyngst. De har ofta tester att luta sig mot och kan ställa diagnoser. (Hammarberg 2015, s 49) 

                                                            

3 ”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 

ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” 

(SFS 2010:8002, kap 25 §). 
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Den speciella pedagogikens dilemma 

I specialpedagogernas värld ligger specialpedagogik och allmänpedagogik oerhört nära 

varandra – specialpedagogik är här i många stycken detsamma som god allmänpedagogik ef-

tersom det som kan vara avgörande för några elever ofta är bra för de flesta och sällan skad-

ligt för någon. Men anser även rektorerna att utveckling av den ”vanliga” undervisningens ut-

formande ingår i specialpedagogerna ansvarsområde? Ja, på några ställen gör de det. I Sveri-

ges kommuner och landstings skrift Öppna jämförelser 2009 så betonar flera av de förvalt-

ningschefer, skolledare och rektorer som intervjuats vikten av att skapa och upprätthålla ett 

förhållningssätt där man i första hand ser till vad skolan kan göra annorlunda om det går då-

ligt för en elev, ett perspektiv som specialpedagogerna företräder.  Skolan har en tradition av 

att förlägga upplevda skolproblem hos eleven eller hos omständigheter kring eleven som sko-

lan inte kan påverka, men detta synsätt har visat sig föga framgångsrikt varför man nu insett 

att det krävs en synvända hos skolans personal (Lytsby 2009, 53). En kommun som särskilt 

framhåller specialpedagogernas roll i den positiva skolutveckling man sett är Malung-Sälen. 

I deras [specialpedagogernas] arbetsuppgifter ingår att göra klassrumsobservationer och handleda lärare samt 

att vara bollplank för enskilda såväl lärare och arbetslag som rektorer och förvaltningschefer, både vad gäller 

specifika elevärenden och andra frågor. Specialpedagogerna medverkar också vid övergångarna mellan för-

skola och skola, samt mellan skolor, och har tagit fram rutiner för hur dessa kan ske på ett så konstruktivt och 

bra sätt som möjligt. De går vidare igenom resultaten från de kunskapskontroller eller ”kontrollstationer” 

som varje elev i varje årskurs passerar varje år i Malung-Sälen, och hjälper till att formulera vilket slags 

stödinsatser som behövs när det konstaterats att sådana är aktuella. När något barn inte klarat målen i sin IUP 

är det specialpedagogerna som handleder personalen i hur man ska komma vidare, och de hjälper även till vid 

utformandet av åtgärdsprogram när sådana ska utformas. Specialpedagogerna driver också tillsammans med 

rektorerna arbetet för likvärdig bedömning och betygsättning genom att till exempel ta fram anvisningar för 

hur man ska arbeta med och rätta de nationella proven. Detta sker bland annat genom att specialpedagogerna 

regelbundet samlar kommunens samtliga lärare i ett visst ämne, vars elever gör nationella prov, dels för ge-

nomgångar innan proven görs, och dels för diskussioner om gemensamma bedömningar av framför allt tvek-

samma prov när de väl är genomförda. Det händer också att specialpedagoger medverkar vid nämndmöten 

och drar olika ärenden. (Lytsby 2009, ss 54-55) 

Jag är uppriktigt förbryllad över varför fler kommuner inte använder specialpedagogerna som 

det ovan beskrivna exemplet från Malung-Sälen. Noterbart är dock att detta skrevs innan för-

stelärarreformens genomförande så hur läget ser ut nu är för mig oklart.  

        Hursomhelst återstår frågan varför det fortfarande är så vanligt att rektorer anser att spe-

cialpedagoger till största delen ska gå bredvid vagnen och bära några av de tyngsta stenarna i 

stället för att använda deras kompetens att tillsammans pröva en ny typ av hjul? För tillfället 

verkar det vara personer med andra roller som rektorerna väljer att vända sig till när det gäller 

skolutveckling. Vilka konsekvenser får det om specialpedagogernas synsätt och praktiska 

kunskap inte tas till vara? Jag behöver försöka förstå hur rektorer ser på specialpedagogernas 

uppdrag – få syn på deras bilder och höra deras berättelser – för att kunna jämföra hur väl de 

överensstämmer med statens intentioner med införandet av specialpedagoger i skolan. 
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Historiken  

[S]å ingivelsen gick skuldmedvetet och hängde sig i besinningens välstädade garderob. (Nesser 2016, s 44) 

 

I en rapport från Göteborgs universitet ger Ulla-Britt Bladini ett historiskt perspektiv på skol-

svårigheter (1994, ss 13-14). Redan vid Folkskolans införande 1842 förlades problem i skolan 

till den enskilda eleven och i början av 1900-talet gavs specialpedagogiskt stöd till elever som 

bedömdes begåvningsmässigt svaga i så kallade hjälpklasser. Även om dessa klasser officiellt 

riktades till elever med begåvningssvårigheter blev de i praktiken även en plats för barn som 

ansågs intellektuellt, socialt och moraliskt avvikande. Lärare i dessa hjälpklasser var klasslä-

rare som genomgått kurser hur man skulle undervisa denna typ av elever. Kurserna övergick i 

början av 1920-talet till terminsvisa utbildningar och sedan 1921 har specialläraren funnits 

som yrkesgrupp i skolan. En av speciallärarens uppgifter blev att med hjälp av intelligenstes-

ter gallra ut de elever som skulle gå i hjälpklasser (Tinglev 2014, ss 5-7) och fram till 60-talet 

var specialläraren en hjälpklasslärare.    

        1962 startades så en statligt reglerad påbyggnadsutbildning samtidigt som begreppet spe-

cialpedagogik infördes. Utbildningen, som ledde fram till en speciallärarexamen, var en eller 

två terminer beroende på vilken lärarutbildning läraren redan hade. Innehållet i utbildningen 

avspeglade ett kategoriskt perspektiv, det vill säga skolans problem förklarades med att ele-

verna uppvisade olika typer av brister och specialläraren förbereddes följaktligen för en verk-

samhet där specialundervisning innebar att man hjälpte elever med specifika funktionsnedsätt-

ningar (Göransson m fl. 2015, s 6). Specialläraren blev en diagnosisk-pedagogisk specialist. 

Specialläraren skulle arbeta i klinikundervisning men också kunna diagnostisera och analysera den enskilda 

elevens inlärningssituation för att sedan kunna sätta in adekvat träningsmaterial för att åtgärda eventuella 

brister. De skulle också kunna utarbeta undervisnings- och träningsprogram, vilka skulle användas för fortsatt 

undervisning i den vanliga klassen och således ingå i den samverkan mellan speciallärare och klasslärare som 

förordades i Lgr 62. Det medicinska synsättet på orsakerna dominerade och den psykometriska psykologin 

svarade för instrument att klassificera eleverna utifrån deras svårigheter samt för att diagnostisera kunskaper 

eller brister. Specialläraren skulle i kliniken stå för snabba, avgränsade pedagogiska insatser under relativt 

korta perioder. (Tinglev 2014 ss 6-7) 

Från mitten av 1970-talet skedde dock en förändring i synen på specialpedagogikens roll i 

skolan. Policyn ”en skola för alla” blev starkt framträdande i styrdokumenten och innebar att 

skolans undervisning skulle utvecklas och anpassas så att alla elever, oavsett svårigheter, gavs 

möjlighet att nå målen (Tinglev 2014, s 8). Från att huvudsakligen ha sett elevers skolsvårig-

heter som en naturlig följd av den enskilde elevens bristande förutsättningar började man nu 

också granska skolans mål och lärarnas sätt att organisera sin undervisning, samt den socio-

kulturella kontext i vilken lärandet förväntas äga rum (Gerrbo 2012, s 23). 



Marie Åhrling-Nykvist: Specialpedagogens förmåga att sätta tankar i rörelse – en outnyttjad resurs i det kollegiala lärandet 

Del I: Frustration 

 
 

12 

        1980 kom en ny läroplan för grundskolan – Lgr 80. Denna kan ses som en konsekvens av 

den så kallade SIA-utredningens (skolans inre arbete) betänkande Skolans arbetsmiljö (SOU 

1974:53). Elever med skolsvårigheter skulle inte längre kategoriseras med avseende på olika 

problem eftersom man sett att det inte var särskilt effektivt att särskilja elever med skolsvårig-

heter från den vanliga klassundervisningen (Tinglev 2014, s 9). Det alternativ som SIA-utred-

ningen i stället förespråkade var att klass- och speciallärare borde samverka för att hjälpa och 

stötta alla elever inom klassens ram – ingen elev skulle längre gå iväg till läskliniken eller lik-

nande. Den nya läroplanen skiljde sig från de tidigare även genom att det förebyggande arbe-

tet, som syftar till att förhindra att skolsvårigheter uppstår för elever, betonades och att man 

framhöll betydelsen av att se elevers olikheter som något naturligt och inte ett hinder i under-

visningen. Denna läroplan innehöll heller inte, i motsats till sina föregångare, något särskilt 

avsnitt om specialundervisning utan förordade istället att undervisningen, i linje med SIA-ut-

redningens förslag, anpassades till elevernas olika individuella behov (Rosenqvist 2013, ss 

32-33). Under 1980-talet tonades därför skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning ner – specialundervisningens insatser inriktades på att försöka få specialpedago-

gisk metodik att genomsyra en så stor del som möjligt av hela skolans arbete. Speciallärarens 

roll blev nu mer av en förändringsagent. 

I och med att fokus riktades mot undervisningen och att kategorisering av elever klingade av tonades kravet 

ner på att specialläraren skulle vara specialist med inriktning mot diagnostisering och behandling av individ-

anknutna svårigheter. SIA-utredarna föreslog att specialläraren i stället skulle ansvara för skolans verksamhet 

i stort genom att utveckla och föreslå nya arbetssätt, ny organisation och innovationer. (Tinglev 2014, s 9) 

1986 lades så en utredning fram som föreslog en förnyad speciallärarutbildning. Då läropla-

nen inte talade om specialundervisning utan enbart om undervisning borde heller inte special-

lärarutbildningen vara riktad mot arbetet med enskilda barn på individnivå. I stället borde 

man utbilda en profession som hade rådgivning till och handledning av lärarkollegor i sitt 

uppdrag, menade utredarna (Rosenqvist 2013, s 32). 1990 ersattes så den ettåriga speciallärar-

utbildningen, där tyngdpunkten legat på ämnesdidaktiska frågor kring i huvudsak vissa ele-

vers läs-, skriv- och matematiksvårigheter, med en tre terminers påbyggnadsutbildning till 

specialpedagog vars fokus mer kom att riktas mot att söka utveckla den ordinarie undervis-

ningen och se bortom den eventuella ämnesproblematiken (Gerrbo 2012, s 23). Utbildnings-

planen för denna nya specialpedagogutbildning avspeglade således ett mer relationellt per-

spektiv på skolsvårigheter. Utbildningen avsågs förbereda för en yrkesroll som rådgivare och 

handledare samt att ge studenterna kunskaper för att kunna initiera, leda och genomföra lokala 

utvecklingsarbeten, dvs. leda ett förändringsarbete. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att ut-
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bilda studenterna i att uppmärksamma såväl vilka hinder som möjligheter skolans organisat-

ion medför när det gäller att arbeta med enskilda elevers svårigheter (Göransson m fl. 2015, s 

7). 

        Den nya utbildningens mål var sålunda att utbilda personer som riktade sig mot de vuxna 

kollegorna i verksamheten (Helldin 1998, s 10). Med hjälp av specialpedagogen skulle lärarna 

utveckla en kompetens att själva klara av de elever som förut skickades till specialläraren och 

dessutom tänktes specialpedagogen arbeta med rektor på skolan för att se till att undanröja or-

ganisationsmässiga hinder och tillsammans med de övriga professionerna i elevhälsan för-

skjuta tyngdpunkten från åtgärdande delar till främjande och förebyggande insatser.  

        Så såg visionen ut men verkligheten visade sig som vanligt vara ganska bångstyrig. Sko-

lan var inte förberedd på den förändring – från ett individperspektiv till ett mera skolkontextu-

ellt synsätt på specialpedagogik – som specialpedagogerna mot bakgrund av sin utbildning 

förväntade sig kunna bidra till att utveckla (Gerrbo 2012, s 83). Knappt tio år efter att special-

pedagogerna gjort entré i skolvärlden genomförde Skolverket en granskning och kunde då 

konstatera att det traditionella synsättet på specialpedagogik alltjämt var dominerande på sko-

lorna och att många specialpedagoger i huvudsak hade tillägnat sig speciallärarens och där-

med skolans traditionella sätt att arbeta med särskilt stöd, alltså just det som specialpedagog-

reformen syftade till att förändra (a.a. s 24). Fortfarande förväntades specialpedagogerna gå 

bredvid vagnen med de fyrkantiga hjulen och avlasta genom att bära några av de tyngsta ste-

narna i stället för att få pröva att sätta på andra hjul. Det blev inte riktigt som man hade tänkt. 

        År 2001 reviderades specialpedagogprogrammet och fick en ny examensordning (SFS, 

2001:23). I den inledande målformuleringen fastslås att kunskapsområdet omfattar att aktivt 

kunna arbeta med barn, elever och vuxna i behov av särskilt stöd – specialpedagogerna skulle 

alltså inte längre arbeta enbart med de vuxna runt omkring. Tyngdpunkten i utbildningen låg 

dock fortfarande på att ge kunskaper inom det förebyggande arbetet genom att förbereda stu-

denterna på att de i sitt uppdrag skulle arbeta med utveckling av undervisnings- och lärande-

miljöer och delta i ledningen av skolans utveckling för att på så sätt möjliggöra för skolan att 

kunna möta behoven hos alla elever. Kunskaps- och verksamhetsområdets fokus hade 

alltjämt, och kanske ännu mer uttalat, ett relationellt perspektiv (Göransson m fl. 2015, s 7).  

        Jag och mina specialpedagogkollegor är alltså inte i otakt med intentionerna även om vi 

inte har samma taktart som verkligheten. Enligt de uppgifter en lärare på specialpedagogpro-

grammet gav, när jag som en förberedelse för uppsatsarbetet intervjuade henne i maj 2016, så 

utbildas specialpedagoger för att arbeta skolutvecklande och övergripande med fokus på att 
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försöka ändra synsättet att förlägga problem och svårigheter hos den enskilde eleven. Studen-

terna uppger dock, efter att ha varit ute på verksamhetsförlagda delar i utbildningen, att få 

specialpedagoger har arbetsuppgifter som överensstämmer med intentionerna i utbildningen.  

        Det relationella perspektivet har haft svårt att slå igenom och på skolorna har funnits ett 

vakuum – vem ska egentligen hjälpa de elever som inte når målen? Lärarna anser sig inte ha 

tillräcklig kompetens och specialpedagogerna har inte utbildats för denna uppgift. 2007 togs 

därför ett beslut att åter starta upp speciallärarutbildningen, men med ett delvis förnyat relat-

ionellt synsätt, och från och med 2008 utbildas speciallärare parallellt med specialpedagoger. 

Detta skulle kunna tolkas som att den officiella retoriken började anta ett mer kategoriskt per-

spektiv och måste till viss del ses mot bakgrund av de förändringar av politisk och ekonomisk 

natur som startade i Sverige på 1990-talet. Anders Persson (2006) har beskrivit hur dessa på-

verkade utbildningssystemet med bland annat införandet av styrformer inspirerade av new 

public management vilket påstås ge både demokratiska beslutsfattare och skolans ”kunder” 

större insyn i skolans prestationer och kvalitet och syftar till att säkra en bättre måluppfyllelse. 

Kanske är dock den främsta drivkraften systemets ekonomiska normstyrning.  

 Det nya styrsystemet kom i realiteten att bli starkt ekonomistiskt och förändringen som helhet kan därför 

sammanfattas som en övergång från byråkratisk regelstyrning till ekonomisk normstyrning. Från att ha haft 

regler som bland annat syftade till att säkra vad som upplevdes som kriterier för hög kvalitet (exempelvis 

regler för hur stor en skolklass fick vara) och som delvis också säkrade lärarnas ställning som yrkesutövare, 

innebar 1990-talet en övergång till styrning genom ekonomiska normer som mer syftade till budgetbalans än 

hög kvalitet i verksamheten.  (Persson 2006, s 24) 

Tinglev (2014) menar att Staffan Löfqvists avhandling från 1999 i detta sammanhang kan 

vara intressant att lyfta fram eftersom den granskar huruvida det svenska skolsystemskiftet 

som skedde i början av 1990-talet haft betydelse för hur man ser på arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd. 

Han fann att utformningen av specialundervisning går tillbaka till eller behåller tidigare former och arbetssätt 

om en verksamhet utsätts för ”stress”, vilket han menar att systemskiftet och nedskärningarna under 1990-

talet medförde. Han fann att antalet särskilda grupper ökade liksom antalet elever i grupperna. (Tinglev 2014, 

s 13) 

 I ekonomiskt pressade tider verkar det kategoriska synsättet få en mer framträdande roll och 

skolan ser då ett behov av den gamla typen av speciallärare. Dessa finns dock inte numer ef-

tersom den nya speciallärarutbildningen är radikalt förändrad och man i stället kan se stora 

likheter mellan specialpedagog- och speciallärarutbildningarnas målformuleringar i respektive 

examensordning (se bilaga 2). Skillnaderna ligger i att speciallärarutbildningen fokuserar mer 

på individcentrerade kunskapsmål, som kunskaper om bedömning och betygsättning samt om 

språk- och begreppsutveckling. När det gäller färdighet och förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner så förväntas specialläraren vara detta inom sitt specialiseringsområde medan 
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specialpedagogens fokus är mer generella pedagogiska frågor. Likaså begränsas speciallära-

rens analys vid pedagogiska utredningar av elevers skolsvårigheter till att gälla individnivån 

med fokus på elevers specifika språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling medan specialpe-

dagogen ska göra en mer skolövergripande bedömning där såväl organisation- som grupp- 

och individnivå ingår (se bilaga 2). ”Sammanfattningsvis uttrycker således examensordningen 

för speciallärare en mer individinriktad förståelse av orsaken till uppkomsten av skolsvårig-

heter, än specialpedagogexamen” (Göransson m fl. 2015, s 8). Medan en speciallärare alltså 

livräddar de elever som hamnar i vattnet och i bästa fall lär dem att simma eller, om detta inte 

är möjligt, förser dem med en flytväst, så är specialpedagogens uppdrag att se till att de över 

huvud taget inte ofrivilligt hamnar i vattnet utan att kunna simma. Den ena professionen ska 

sålunda inte ersätta det andra utan de båda yrkena förväntas komplettera varandra. Ute i sko-

lorna finns dock sällan båda befattningarna. Jag är van att mina kollegor kallar mig omväx-

lande för speciallärare och specialpedagog och att de inte gör någon närmare distinktion mel-

lan dessa yrken. Detta är inte så konstigt. Inte någonstans i Skollagen (SFS 2010:800) fast-

ställs att det ska vara personal med särskild utbildning som ansvarar för eller genomför det 

särskilda stödet. Det räcker att det finns ”personal med sådan kompetens att elevernas behov 

av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” medan det är explicit uttryckt vilka yrken som 

företräder de övriga perspektiven4. Detta har säkert även betydelse för hur rektorer väljer att 

utforma specialpedagogers och speciallärares uppdrag ute på skolorna.  

Av betydelse för yrkesrollernas utövande blir således hur specialpedagoger och speciallärare skapar informell 

auktoritet då det inte finns formell auktoritet fastställt i lagar eller förordningar. Det kan också uttryckas så att 

det behörighetsområde som yrkesgrupperna förfogar över blir lokalt förhandlingsbart. (Göransson m fl. 2015, 

s 13)  

Eftersom likheterna mellan specialpedagogens och speciallärarens uppdrag är så stora att de 

till vissa delar överlappar varandra och okunskapen om den viktiga skillnad som ändå finns är 

så utbredd kom 2012 följaktligen ett förslag att lägga ner Specialpedagogprogrammet och en-

bart utbilda speciallärare. I maj 2013 beslutades dock att båda utbildningarna skulle finnas 

kvar (Cervin 2013). Fortfarande verkar man emellertid inte ens på regeringsnivå veta skillna-

den mellan befattningarna. I maj 2016 kom färska direktiv från Regeringskansliet (2016), Nya 

insatser för fler specialpedagoger, och i detta dokument används speciallärare och specialpe-

dagog omväxlande utan att man tydliggör skillnaden. 

                                                            

4 ”För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:8002, kap 25 §). 
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        Kanske är det inte så konstigt att rektorer verkar lite famlande kring vad de ska använda 

specialpedagogerna till? Jag blir mer och mer nyfiken på hur rektors bild av specialpedago-

gens uppdrag ser ut och hur denna bild har formats. Men hur kan jag ta reda på det? ”Att pro-

blematisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap, och det är ett steg som 

omöjligt kan överhoppas” skriver professor Johan Asplund (1970, s 117). Jag behöver alltså 

få bryta min egen uppfattade verklighet mot andra perspektiv och ett sätt är att intervjua några 

gymnasierektorer för att försöka få syn på deras bilder och sedan jämföra de berättelser jag 

tycker mig höra med relevant litteratur om skolutveckling, kollegialt lärande, förstelärarrefor-

men samt rektorsutbildningen. Davies (2008) skriver att etnografiska studier kan innehålla en 

mängd olika sorters data (a.a. s 233) vilket tilltalar mig. Det gäller dock att jag förmår att för-

hålla mig öppet nyfiken och inte förlorar förmågan att förundras.  Min vilja att veta måste 

vara ett sökande snarare än ett finnande av enkla sanningar (Ehn & Klein 1994, s 80).  

        Genom att genomföra intervjuer med rektorer har jag chans att få höra berättelser som 

skiljer sig från min egen och genom att ta spjärn mot den litteratur jag läser kan mina egna er-

farenheter få brytas och anta en annorlunda form vilket kan öppna upp möjligheter till en an-

nan och kanske vidgad förståelse för det som är denna essäs huvudfrågor: Hur uppfattar rek-

torer specialpedagogens roll när det gäller skolutveckling och det kollegiala lärandet i all-

mänhet och i synnerhet i förhållande till förstelärarna? Hur har denna uppfattning formats? 

samt Hur påverkar det valet av åtgärder när elever inte når målen? Det är dags att gå från 

tanke till handling – att kanalisera min frustration i Aktion.
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Del II: Aktion 
Nog finns det mål och mening i vår färd – 

men det är vägen, som är mödan värd. 

(Ur Karin Boyes dikt I rörelse, ur Härdarna 1927) 
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Teorin  

”Vi ser inte världen som den är utan som vi är”. (Citat ibland tillskrivet Anaïs Nin)5 

 

Jag följer i denna text de kontinentala didaktikernas tradition och använder mig av fenomeno-

login och hermeneutiken. Eftersom jag är intresserad av att försöka få syn på och förstå hur 

rektorer uppfattar specialpedagogens roll i skolutvecklingssammanhang och då jag i denna 

strävan behöver tolka såväl utsagor som texter föll sig dessa val ganska naturligt.  

        Fenomenologin grundades av Edmund Husserl i början av 1900-talet (Gustavssons 2000, 

s 69) och den bärande tanken är att vi får all vår kunskap om världen omkring oss genom våra 

erfarenheter och hur de framträder i vårt medvetande. Medvetandet är dock inte neutralt till 

verkligheten utan vad vi varseblir styrs utifrån individens erfarenheter, önskningar, avsikter 

och behov (a.a. s 71). Husserl hävdade att man genom en utförlig beskrivning och systemati-

sering av olika upplevelser och erfarenheter av världen, kan finna vissa övergripande me-

ningsmönster och i den andan har jag försökt att hitta återkommande teman i dels de berättel-

ser som rektorerna delgav mig vid mina intervjuer men även i de texter jag läst som behandlat 

specialpedagogens roll, förstelärarnas uppdrag samt det kollegiala lärandet.  

        Ett viktigt begrepp inom fenomenologin utgör livsvärlden, ”det meningsmönster som 

ständigt utgör bakgrunden till våra medvetandeakter” (Svenaeus 2009, s 27). Livsvärlden ka-

raktäriseras av att den inte uppmärksammas (Molander 1996, s 70). Den består av minnen, 

upplevelser av den oreflekterade vardagen samt av förväntningar om framtiden. Vårt med-

vetande har svårt att frigöra sig från förutfattade meningar, vetenskapliga teorier och tradit-

ioner (Gustavsson 2000, s 72). Vad vi varseblir samt hur detta tolkas är beroende av både er-

farenheter och sammanhang, såväl i det privata som i yrkeslivet. Vi är alla formade av kultu-

rella, historiska, ekonomiska och politiska omständigheter. Vi genomsyras av normer, värde-

ringar, önskningar och avsikter som ofta speglar de dominerande tankeströmningarna i andra 

samhällsområden och mer eller mindre omedvetet orienterar vi oss själva i linje med den nor-

mativt laddade praktiken. Våra införlivade föreställningar, som delas av människorna runt 

omkring oss, formar de val vi gör och de frågor vi söker svar på. Våra möten med människor, 

begrepp, tankar och konkreta föremål lämnar oss sålunda inte opåverkade utan formar oss 

som människor genom att såväl möjliggöra som begränsa våra handlingar. Dessa möten styr 

vårt intresse och orienterar oss mot vissa frågor snarare än andra (Gunnarson 2016, ss 74-75). 

                                                            
5 se bland annat https://livet.se/ord/k%C3%A4lla/Ana%C3%AFs_Nin 
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        Hermeneutiken har knutits till fenomenologin genom filosofer som Martin Heidegger och 

Hans-Georg Gadamer. Hermeneutikens ambition är att få olika förståelsehorisonter att förenas 

och ett av dess viktigaste bidrag till vetenskapen är att vi måste utgå från vår historia, ef-

tersom hur vi uppfattar och beskriver något påverkas av vår förförståelse och våra fördomar, 

här förstått som de förväntningar som vi redan på förhand har på det som ska tolkas, en redan 

förutfattad mening av det som ska studeras (Segolssons 2011, ss 75-76). Förförståelsen är så-

ledes vad vi redan trodde oss veta och fördomen våra förväntningar på vad vi kommer att er-

fara, eller med den franske filosofen Paul Ricoeurs (1993) mer poetiska formulering: ”Fördo-

men är nuets horisont, den är det näras ändlighet (’finitude’) i sin öppenhet mot det avlägsna” 

(a.a. s 124). Vi bär alltså alltid med oss våra erfarenheter in i våra tolkningar vilket möjliggör 

förståelsen av att det finns något mer än det direkt varseblivna. 

        Meningen i det som framträder beror sålunda på våra erfarenheter och det är också erfa-

renheterna som ligger till grund för vad vi väljer att uppmärksamma och hur vi tolkar detta. 

Segolsson (2011) pekar dock på ett problem med våra vardagliga tolkningar – de tas ofta för 

givna – ”de blir sällan föremål för reflektioner där annan förståelse av en händelse utgör mot-

vikt till de egna uppfattningarna” (a.a. s 75). För att komma åt mina egna oreflekterade före-

ställningar krävs att jag försöker ifrågasätta det bekanta och till viss del främmandegöra det. 

Jag behöver vara öppen för att mina tolkningar av sakernas tillstånd inte är den enda möjliga 

och bereda plats i mitt medvetande för något annat än vad jag först taget för givet. Jag behö-

ver vidare systematiskt problematisera mina intagna ståndpunkter och fråga mig om de tolk-

ningar jag hittills gjort är rimliga, vad som ligger till grund för dem och om de kan förstås på 

ett annat sätt.  Mina förväntningar måste också medvetandegöras och lyftas fram då de påver-

kar min tolkning. Eftersom jag inte kan göra mig av med dem erfordras att jag strävar efter att 

synliggöra effekterna genom att explicitgöra deras närvaro i tolkningssituationen (a.a. s 160).  

         Jag behöver även närma mig det främmande, försöka se situationen ur rektorernas per-

spektiv. Min förståelse för hur rektorer uppfattar specialpedagogens roll i skolutvecklingssam-

manhang kan sålunda både breddas och fördjupas och bli, om inte bättre så, annorlunda.   

Förståelse innebär i sanning inte att förstå bättre, varken i betydelsen att sakligt veta bättre genom att ha 

tydligare begrepp, eller i betydelsen av det medvetnas grundläggande överlägsenhet över produktionens 

omedvetna. Det är tillräckligt att säga, att man förstår på ett annat sätt, om man överhuvudtaget förstår. 

(Gadamer 1997, s 94) 

Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet perspektiv från latinets perspiʹcio som betyder ’se 

igenom’, ’blicka in i’. Både positionen varifrån man blickar ut och vad man förväntar sig att 

se påverkar den bild man skapar. Som undersökare bär jag således med mig mina föreställ-

ningar, synsätt och fördomar. Mitt betraktande är inte opåverkat ”rent” eller neutralt utan en 
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form av perspektivseende. Ögat är det sinnesorgan som sänder ojämförligt mest information 

till hjärnan (Nørretranders 1996, s173). Kanske är det därför vi sätter sådan tilltro till det vi 

uppfattar framträder för våra ögon. Sven-Eric Liedman skriver i sin bok Ett oändligt äventyr 

(2002 ss 58-59) att ”jag vet” i flera språk är kopplat till ”jag ser”– i engelskan säger man ex-

empelvis I see och i svenskan har vi ordet att inse som synonym till att förstå. Även ordet in-

tervju kan knytas till synen då det härleds från latinets inter som betyder emellan och frans-

kans vue som betecknar utsikt, syn. Synen är dock bedräglig och vetenskapsteoretikern och 

feministen Donna Haraway beskriver faran med att vi med teknikens hjälp nu kan ”se” långt 

ut i universum liksom in i materians minsta beståndsdelar eftersom detta för tankarna till en 

förförande illusion om ett gränslöst objektivt skådande med ”ren” blick (2008, ss 231-241). 

Men världen är outtömlig – det är alltid oändligt mycket mer som hamnar i skuggan än i lju-

set. Problemet är dessutom inte enbart vad man missar att se eller vad man medvetet osynlig-

gör utan också vad man påvisar. Blicken är verkligen etisk (Thomassen 2007, s 200). 

        Det finns alltid en möjlighet att motsäga även det som framstår som självklart, givet och 

obestridligt (Rosengren 2008, s 106). För att min inre dialog ska bli meningsfull måste den 

innehålla konkurrerande bilder och synsätt som får brytas mot varandra. Jag behöver få ställa 

rektorernas bilder mot min egen som specialpedagog och jag behöver även få höra rektorernas 

berättelser för att jämföra med min egen verklighetsbeskrivning. Att genomföra intervjuer 

med några rektorer var därför en möjlig väg att gå. 
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Metoden  

Ordet ”metod”, spritt på många språk, kommer från grekiskans me’thodos, sammansatt av meta, som bland 

annat betyder efter, och hodos, väg. Hos Platon och andra antika filosofer blir me’thodos den väg man följer 

för att nå fram till kunskap.  På svenska kan man inför ett uppdykande problem fråga sig hur man skall gå till 

väga. (Liedman 2002, s 67) 

   

Denna essä bygger förutom litteraturläsning och reflektioner utifrån egna erfarenheter även på 

intervjuer med några rektorer. Den har en kvalitativ utgångspunkt vilket kräver vetenskaps-

teoretiska, praktiska samt etiska överväganden. Det faktum att jag studerar min egen kultur 

ställer särskilda krav på mig att göra medvetet reflekterade val. Vad i världens outtömlighet 

riktar jag min blick mot? Varför är just detta intressant för mig och är detta intressant även för 

andra? För att försöka nå fram till en mer generell dimension är ett visst undersökande arbete 

nödvändigt där jag försöker vidga mitt seende för att få syn på händelser och situationer i min 

erfarenhetshorisont som påverkar mig trots att jag vanligtvis är omedveten om dem.  

        Jag behöver hitta en balans mellan att främmandegöra det bekanta och bekantgöra det 

som känns främmande. Är jag alltför nära riskerar mina förgivettaganden att göra att jag blir 

hemmablind och missar intressanta företeelser. Ett alltför distanserat förhållningssätt riskerar 

å andra sidan att förvandla min text till ett ointressant och själlöst reportage. Nyckeln för att 

undvika detta är enligt Simone de Beauvoir (2011) att försöka se och beskriva problem, svå-

righeter och dilemman genom mina egna erfarenheter (a.a. ss 288-289). De egna erfarenhet-

erna är nödvändiga men jag kan inte använda dem oreflekterat, jag behöver ta hjälp av littera-

turläsning samt fältstudier, exempelvis i form av intervjuer, för att få syn på nya saker. 

        En forskningsintervju är ett speciellt slags asymmetriskt samtal med en tydlig rollfördel-

ning som skiljer sig från många andra samtalssituationer då det är, åtminstone från intervjua-

rens håll, planerat med ett förberett innehåll och ett uttalat syfte (Gerrbo 2012, s 123). Även 

om intervjuaren ställer frågor så präglas mötet mer av ett ömsesidigt samtalande än ett ensi-

digt rationellt fråga-svar förhållande. Kunskapen finns inte endast hos respondenten färdig att 

berättas för intervjuaren utan båda parter bidrar med reflektioner vilket medför att det i mötet 

skapas och synliggörs bilder någonstans mittemellan – intervue – deltagarna (a.a. ss 123-124). 

        I stället för att studera ett stort antal människor för att se statistiska mönster så försöker 

man inom de kvalitativa undersökningarna göra en fördjupad analys av enstaka fallstudier då 

kunskap ses som situerad, det finns en särskild lärdom att hämta från det unika och partiku-

lära. ”Vi söker inte partiskheten för dess egen skull, utan av hänsyn till de förbindelser och 

oväntade öppningar som situerade kunskaper gör möjliga” (Haraway 2008, s 241). Detta får 

konsekvenser när man ska bedöma värdet av de kvalitativa studierna. Det blir problematiskt 
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om man försöker använda samma måttstockar som naturvetenskaperna så begrepp som relia-

bilitet, validitet, upprepbarhet och generaliserbarhet måste omdefinieras och studien bedömas 

utifrån andra aspekter såsom exempelvis om den kan anses intressant, relevant och estetiskt 

tilltalande (Gerrbo 2012, s 138). Slutsatserna kan i allmänhet inte generaliseras i den me-

ningen att de kan vara förutsägande utifrån statistisk sannolikhet men däremot kan de vara 

förklarande (Davies 2008, ss 101-102) och generaliserbara i samband med en viss teoretisk 

diskurs. 

 [T]he conclusions of ethnographic analysis are seen to be generalizable in the context of a particular theoret-

ical debate rather than being primarily concerned to extent them to a larger collectively. (Davies 2008, s 103) 

För att en kvalitativ studie ska erhålla trovärdighet är det viktigt att forskaren är transparent – 

att hen inte enbart publicerar sina data utan även noggrant redogör för hur de tagits fram så att 

läsaren kan följa forskarens väg genom materialet (Ehn & Klein 1994, s 36). Det är många 

steg ”från en inledande fråga, via ett svar, en andrafråga, ett ytterligare svar, transkribering, 

tolkning och fram till beskrivning” (Gerrbo 2012, s 125). Allt som jag läser och hör måste tol-

kas vilket Ricoeur (1993) beskrivit som att ”följa den tankeriktning som öppnas genom tex-

ten, att ge sig iväg mot textens gryningsland” (a.a. s. 60). Davies (2008) skriver att etno- 

graferna bör ”honestly examine, and make visible in their analysis, the bases of their 

knowledge claims in reflexive experience” (a.a. s 104). Jag behöver observera min egen ob-

servation och fråga mig varför mina tolkningar ser ut som de gör (Ehn & Klein 1994, s 80).  

        Det ofullständiga språket är sedan det trubbiga verktyg jag har för att förmedla mina re-

sultat. De ord jag använder när jag ska beskriva det jag tycker mig se är emellertid inte direkta 

avbildningar av mina tankar. Orden är sålunda inte världen, det råder inget ett-till-ett förhål-

lande i detta avseende, utan först har jag gjort ett urval av vad jag väljer att undersöka, däref-

ter en tolkning av det jag tyckt mig se eller höra och till sist har jag genom skriven text försökt 

förmedla vad jag tyckt mig uppfatta. När texten finns publicerad är det läsarens arbete att i sin 

tur göra en tolkning och beroende på hur väl jag lyckats beskriva mina resultat kommer våra 

olika tolkningar att ligga mer eller mindre nära varandra. Ehn & Klein (1994) menar att kvali-

tativa forskare är beroende av en språklig gestaltningsförmåga som svårligen låter sig förenas 

med en strävan efter neutral distans och rekommenderar därför etnologen att medvetet experi-

mentera med själva skrivandet (a.a. s 80). Att använda metaforer och analogier kan vara ett 

sätt att synliggöra kunskaper och erfarenheter som annars är svårformulerade (Ratkic 2006, s 

22). I förmedlingsproblemet ingår också att fundera över när det är nödvändigt att formulera 

sin egen förförståelse (Gerrbo 2012, s 138).  
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        Det är dock inte bara omvandlingen av resultaten i skrift som kan vara problematisk – de 

kvalitativa forskningsmetoderna medför även vissa praktiska dilemman där man måste ta hän-

syn till flera faktorer såsom var och när intervjun äger rum, tidsramar, syftet och genomföran-

det av intervjun samt relationella aspekter mellan intervjuare och informant (van Manen 2014, 

ss 315-316). Det är inte självklart att likhet beträffande kön, status, ålder med mera är mindre 

bekymmersamma än olikhet, allt behöver beaktas (Davies 2008, ss 111-112).  

        Det är inte helt enkelt att själv befinna sig i den sociala verklighet som ska analyseras 

och samtidigt genomföra datainsamling och tolkning i växelverkan. Är det en okänd kultur 

kan det ta tid att förstå det som händer, men även att studera välbekanta fenomen medför vissa 

svårigheter. Davies (2009) skriver om faran med att tro att man förstår saker på samma sätt 

när man delar ett språk och en kultur (a.a. ss 119-120 samt s 125). Det är lätt att lyssnande 

alltför starkt vägleds av egna fördomar och att man därmed hör endast det som överensstäm-

mer med den redan intagna ståndpunkten. Ett oreflekterat förgivettagande kan även leda till 

att man ställer alltför få klargörande frågor eftersom man tror att man förstår. Därmed missas 

andra perspektiv – de går helt enkelt under medvetandets radar.  

        Ytterligare en svårighet att fundera på är i hur hög grad samtalsdeltagana anpassar sina 

svar till det som anses möjligt att säga. I mitt fall teg kanske rektorerna om vissa saker gäl-

lande hur de ser på specialpedagogens roll då jag är just specialpedagog. Detta betyder att 

man alltid bör ta hänsyn till de faktiska omständigheter som råder och vara medveten om att 

det som berättas är en slags historia – en personligt färgad bild av en liten del av vår gemen-

samma värld. De resultat som kommer fram är inte opåverkade av de omständigheter som rå-

der i den aktuella sociala situationen.  

       Slutligen så har jag förutom praktiska och vetenskapsteoretiska överväganden även be-

hövt göra vissa etiska val eftersom jag använt mig av andras professionella liv för egna syften.  

Ethnographic research in general exposes participants to a situation in which aspects of their lives become 

subjected to scientific scrutiny, a process over which they have minimal control and from which they stand to 

gain no obvious personal benefits. (Gunnarson 2016 s 42) 

Resultatet av denna studie kan alltså ses som ett försök att utifrån rektorernas sinsemellan 

fragmenterade berättelser och med hjälp av litteraturstudier samt egna reflekterade erfaren-

heter göra en syntes vilken får ses som min egen konstruktion och representation av en out-

tömlig värld som inte utan vidare låter sig definieras och beskrivas.  Jag har inte försökt lägga 

ett pussel utifrån en bestämd förlaga utan i stället strävat efter att bryta olika perspektiv mot 

varandra för att på så vis få ett mer detaljerat sjökort att navigera efter på skolans alltid förän-

derliga, och ibland stormiga, hav. I denna strävan var fältstudierna en oundgänglig del. 
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Fältstudierna 

”[D]et man en gång sett kan inte göras osynligt” (Börjesson 1997, s 74). 

  

När jag under våren bestämde mig för att undersöka rektorers bilder av specialpedagogrollen 

så arbetade jag sedan några år tillbaka i gymnasieskolan och det var just specialpedagogrollen 

på gymnasiet som jag och mina kollegor i det kommunala nätverket upplevde som frustre-

rande. Till höstterminsstarten hade jag emellertid bytt arbetsplats och är numer återigen verk-

sam i grundskolan. Jag valde dock att fortsätta min ursprungliga tanke att undersöka just gym-

nasierektorers bilder eftersom jag insåg att det nog kunde vara ganska skönt att intervjua rek-

torer som jag inte stod i någon professionell beroendeställning till, i fall jag skulle trampa på 

någon öm tå. Innan sommaren hade jag inte reflekterat särskilt mycket över om detta skulle 

vara problematiskt, vilket i backspegeln idag kan kännas aningen naivt. 

        En av de första frågorna jag funderade på var hur jag skulle göra mitt urval av deltagare 

och jag landade till slut i att personligt kontakta några rektorer som jag hade någon slags relat-

ion till på ett mer eller mindre perifert yrkesmässigt plan – exempelvis före detta kollegor, 

chefer eller närstående till vänner eller bekanta. En fördel med att intervjua personer som del-

vis kände till mig på ett yrkesmässigt plan kunde vara att det gav möjlighet till att söka dämpa 

den spänning och osäkerhet som eventuellt kan råda mellan intervjuare och samtalsdeltagare 

om man är helt okända för varandra. Man kanske inte kan förvänta sig att personer öppnar 

upp och berättar avgörande händelser ur sin erfarenhet för en helt främmande människa.  

        Jag mejlade således fyra rektorer med frågan om de kunde tänka sig ställa upp som delta-

gare i min undersökning (se bilaga 3). Det var skolledare av båda könen och med olika lång 

erfarenhet av rektorsuppdraget. Någon hade endast arbetat ett knappt år medan ett par andra 

varit verksamma som rektorer i närmare 20 år.  De var chefer för såväl studieförberedande 

som yrkesförberedande program och hade olika typer av huvudmän. Det var också ganska 

stora skillnader i antalet elever och personal som de hade ansvar för – allt från knappt hundra 

elever och nitton lärare till över 500 elever och nästan 50 personal. De hade slutligen gått sin 

rektorsutbildning på olika platser och under skilda tidsperioder.  

        Att jag inte var ett helt okänt namn för någon av dem gjorde att det fanns ett visst etiskt 

dilemma av personligt hänsynstagande – om de inte svarade på mitt mejl med förfrågan om 

jag kunde få komma och göra en intervju antog jag att de antagligen hade alltför mycket att 

göra – hur mycket vågade jag då stöta på igen? Och de som faktiskt svarade att jag var väl-
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kommen kände kanske någon slags lojalitetspress att vara med. Om så var fallet var jag osä-

ker på om – och i så fall hur – det skulle påverka intervjusvaren.  

        Jag skickade iväg min förfrågan i mitten av september, fick mitt första svar en vecka se-

nare och kunde boka tid i början av oktober. Efter ytterligare några dagar inkom ännu ett posi-

tivt svar med förslag att vi kunde träffas i mitten av oktober och genomföra intervjun. Sedan 

var det tyst, tyst, tyst och jag var orolig – skulle jag få ihop fyra intervjuer? Jag skickade en 

påminnelse per mejl till de som ännu inte svarat men utan resultat och min oro växte. Jag tog 

då en personlig telefonkontakt med en av rektorerna och skickade ännu en påminnelse via 

mejl till den andre och till min glädje fick jag nu två positiva svar till. En av rektorerna ville 

dock särskilt försäkra sig om att det i uppsatsen skulle garanteras anonymitet och uttryckte 

dessutom en viss oro för att inte kunna svara ”rätt” på mina frågor. Jag blev här ganska påtag-

ligt påmind om den lite omvända ”maktaspekt” som jag försatte rektorerna i. Till vardags är 

specialpedagog underställd rektor men nu var det snarare jag som hade övertag i form av att 

jag hade tolkningsföreträde och kunde välja den riktning jag ville orientera vår uppmärksam-

het mot och sedan avgöra vad som var relevant att ta med i mitt slutliga arbete. Jag försökte 

dock trygga denna rektor genom att förtydliga det jag skrivit i mitt första utskick – att jag var 

genuint intresserad av att försöka fånga rektorers egna bilder och att det sålunda inte fanns 

några ”rätta” svar. Jag repeterade även att jag ämnade följa Vetenskapsrådets (2017) grund-

läggande riktlinjer beträffande forskning som verksamhet, uttryckta i de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det skulle 

sålunda inte vara möjligt att i den slutgiltiga texten identifiera någon enskild rektor, mitt fokus 

gällde främst att skönja återkommande teman och mönster i de olika rektorernas berättelser, 

och alla som ställde upp hade även rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange någon 

särskild orsak till detta. Däremot erbjöd jag inte att sända tillbaka utskrifterna för genomläs-

ning då en korrekturläst text aldrig blir samma sak som det som ursprungligen berättades. Jag 

lyckades lugna den lite orolige rektorn och i slutet av oktober hade jag så genomfört fyra in-

tervjuer, vilka i samtliga fall ägt rum på respektive rektors arbetsrum. 

        Förutom min tvekan hur mycket jag kunde pressa på för att få till stånd intervjuer så 

fanns en annan oerhört konkret fråga som jag brottades en del med till en början – skulle jag 

lyssna igenom de olika intervjuerna och transkribera dem direkt efter varje tillfälle eller vänta 

tills jag genomfört dem alla? När Lina Wolff intervjuades i Sveriges Televisions program Ba-

bel (nr 3 säsong 24 sänt i Svt 20160911) så påstod hon att efter varje bok hon skrivit blev hon 

förändrad och jag tänkte att något liknande kanske gäller för mig – efter varje intervju jag ge-
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nomför blir jag nog en smula annorlunda än jag varit innan vilket skulle betyda att om jag be-

arbetade dem direkt så skulle det påverka vad jag riktade min uppmärksamhet mot vid näst-

kommande intervju. Hur kunde jag förhålla mig till det? Kunde jag vända det till en fördel? 

Jag förstod att jag självklart skulle behöva gå tillbaka till de första intervjuerna efter att ha 

haft den sista och lyssna med nya öron och misstänkte att jag då skulle bli frustrerad över att 

jag inte ställde andra följdfrågor för att utforska viktiga teman jag blivit medveten om under 

processens gång och som jag sedan gjorde i de senare intervjuerna.  

        Trots denna farhåga transkriberade jag varje intervju så snabbt jag kunde efter att ha ge-

nomfört den. Dels var jag oerhört nyfiken på att få se i skrift vad jag tyckte mig ha hört under 

samtalet och dels fanns det så mycket som inte hade fastnat på inspelningen gällande icke-

verbala uttryck såsom gester, mimik, nickningar med mera, vilka tillsammans eller var för sig 

kunde göra stor skillnad beträffande hur något skulle förstås och som jag utifrån mina anteck-

ningar ville skriva in i transkriberingarna medan jag fortfarande hade dem någorlunda färska i 

minnet. Jag intalade mig sålunda att varje intervju kunde ses som en kontinuerlig lärprocess 

och att det vore synd att inte utnyttja detta faktum och inse samt förlika mig med tanken att 

intervjuerna skulle bli, om inte bättre, så i varje fall annorlunda allt eftersom. 

        I början av varje intervju påminde jag rektorerna om att de när som helst hade rätt att av-

bryta sitt deltagande. Sedan berättade jag att min ambition under intervjuerna var att få till ett 

gemensamt utforskande samtal kring några teman och inte att ensidigt pumpa dem på inform-

ation eller fakta (Davies 2008, ss 108-109 samt s 121). Jag var därmed inställd på att även jag 

som intervjuare kanske behövde öppna upp och dela med mig av min kunskap utifrån såväl 

etiska som effektivitetsmässiga skäl (a.a. s 113). Det skulle dock visa sig att de flesta rekto-

rerna generöst delade med sig av egna tankar utan att jag behövde bidra särskilt mycket själv. 

        Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer med ett för båda parter synligt underlag 

– en skiss jag gjort med åtta olika frågeställningar i en cirkel runt det centrala begreppet Spe-

cialpedagogrollens roll och uppdrag i gymnasieskolan (se bilaga 4). Detta visade sig lyckat 

såtillvida att det var lätt att styra, hålla fokus och komma vidare genom att peka på nästa frå-

geområde. Samtalssituationen kunde även göras mindre obekväm då det hjälpte deltagarna att 

till viss del flytta uppmärksamheten från de enskilda kropparna i rummet och i stället riktas 

mot samtalets innehåll och liknar den situation Max van Manen (2014) beskriver i Phenome-

nology of Practice: 

[W]hen I am a student demonstration my skill at a mathematics problem in front of the class on the board, 

then the participatory look of the others allows me to forget my body and focus on my task. (van Manen 

2014, s 334)  
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Eftersom jag spelade in intervjuerna behövde jag dock vara vaksam och ibland verbalt förtyd-

liga för inspelningen vad det var som samtalsdeltagaren åsyftade när hen enbart pekade på ett 

område och exempelvis sa: ”Den här frågan…” Överhuvudtaget var jag under intervjuerna 

mycket medveten om problemet att kunna få med allt som inte sägs med ord – ett par av rek-

torerna använde exempelvis sina händer mycket.  

        Parallellt med att jag spelade in försökte jag även anteckna för att dels kunna göra note-

ringar kring ickeverbal information men även att ha en back-up om tekniken skulle trassla. 

Trots att jag vid några tillfällen kände att detta hämmade min förmåga att vara totalt närva-

rande i samtalet så tänker jag att det även hade en viss avdramatiserande effekt eftersom det 

fanns legitima skäl att inte titta rakt på min samtalspartner hela tiden, vilket kan uppfattas allt-

för intensivt och påfrestande av en del. Jag märkte dock vid transkriberingen att det var tur att 

inspelningen fungerat utan problem då mina anteckningar periodvis var ganska sparsmakade – 

jag fångades ofta av allt intressant rektorerna berättade och glömde stundtals bort att an-

teckna. Jag missade således att dokumentera en hel del av den icke-verbala kommunikationen 

och hade i efterhand svårt att bedöma värdet av denna missade information.  

        Jag förde även en fältdagbok där jag noterade dels några faktiska omständigheter beträf-

fande intervjuerna (tid, plats med mera) men även en del reflektioner jag gjorde i samband 

med samtalen. En känsla som jag bar med mig vid samtliga tillfällen var att jag var oerhört 

medveten om rektorers hårda arbetsbelastning och jag hade svårt att bortse från det faktum att 

jag satt och upptog deras tid, vilket fick till följd att jag upplevde en viss egenpålagd stress. 

Vid den första intervjun såg jag dessutom fel på klockan så jag beslöt att hoppa över en fråga 

som jag ändå tyckte vi delvis varit inne på. Över huvud taget blev intervjuerna ganska olika 

långa; den ovan nämnda samt ytterligare en intervju blev påtagligt kortare än de övriga två. 

Vid det andra tillfället när samtalet inte blev så långt berodde det mer på att denne rektor var 

ganska fåordig. Efter att jag stängt av inspelningen kom emellertid en del intressanta tankar 

upp kring kvalitén på den rektorsutbildning denna rektor gått.  De flesta rektorer var dock 

mycket vältaliga och jag fick i stället koncentrera mig på att hålla mina frågor i fokus och inte 

låta mig dras med alltför långt bort bland allt tänkvärt rektorerna valde att dela med sig av. 

        Allt eftersom intervjuerna genomförts påbörjade jag sedan transkriberingen, vilket inte är 

en oväsentlig del av undersökningsarbetet eftersom man här blir ställd inför en mängd olika 

frågor och behöver göra många reflekterade val. Vad ska jag söka efter och varför? Vad är 

mitt syfte? Hur ska transkriptionerna göras? Hur ska jag tolka och analysera dem? Vad ska jag 

ta med och kanske till och med betona respektive vad behöver jag lämna okommenterat eller 

helt sortera bort?  
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       Då fokus för mig låg på det berättade och inte själva berättandet valde jag att transkri-

bera de inspelade berättelserna ordagrant men utan några specialtecken för samtidigt tal, över-

lappningar, suckar och andra verbala stöd eller invändningar. Användandet av alltför många 

specialtecken riskerar att göra texten så svårläst att det innehållsmässiga hamnar i bakgrunden 

så det enda jag noterade var hummande instämmanden samt vid de tillfällen det förekom 

skratt eller fniss och i vissa fall när respondenten sänkte volymen betydligt och viskade eller 

att rösten helt dog bort, vilket jag tolkade som en viss tveksamhet eller att man inte riktigt 

ville fortsätta tala om saken. I några fall var pauserna så långa att jag angav dem i sekunder. 

Även tystnader kan vara talande… 

        Under transkriberingen upptäckte jag att någon rektor spontant berättade hur många ele-

ver och personal som fanns på dennes program och jag tänkte att det kunde vara en intressant 

variabel att ta med. Jag såg detta som en bra anledning att skicka ett uppföljningsbrev där jag, 

förutom att tacka för deras tid, kunde be dem mejla mig dessa uppgifter samt dessutom efter-

fråga om det dykt upp några ytterligare tankar efter vårt möte som de ville dela med sig av (se 

bilaga 5). Jag fick svar från samtliga med uppgifter om elevantal och antal personal men 

ingen hade något mer att tillföra det de redan angivit under intervjun. 

        När jag hade transkriberat alla intervjuerna började genomläsningen. Vad såg jag för bil-

der och vilka berättelser tyckte jag mig höra? Jag läste igenom mina transkriberingar ett flertal 

gånger på jakt efter urskiljbara mönster. Inspirerad av Gunnarsons avhandling (2016) färgko-

dade jag valda delar av de olika transkriberade intervjuerna när jag tyckte mig skönja vissa te-

man (a.a. s 41). Oavsett vilka analysverktyg man tar till sin hjälp menar Gerrbo (2012) att 

forskaren själv utgör det allra viktigaste instrumentet (a.a. s 142). Det råder ett ömsesidigt för-

hållande mellan mig som undersökare och de redskap jag beslutar mig för att använda. Inget 

verktyg kan göra jobbet oberoende av forskaren och forskaren kan inte klara sig utan några 

begreppsliga hjälpmedel. Dessa tankeverktyg behöver redovisas och synliggöras eftersom de 

annars riskerar att verka i det fördolda.   

Analysarbetet blir, i praktisk mening, till något av en förening mellan verktygens generella förklaringsvärde 

och forskarens specifika förmåga till kreativitet och innovation. (Gerrbo 2012, s 142) 

Utifrån mina undersökningsfrågor försökte jag frambringa en dialog – eller kanske snarare ett 

trepartssamtal – mellan de empiriska resultaten från intervjuerna, de texter jag hade läst samt 

mina egna erfarenheter och reflektioner. Innan jag gjorde min tolkning av resultaten fanns 

dock några begrepp och områden som jag behövde granska lite närmare och som sålunda blev 

Inspiration i det fortsatta arbetet. Det handlade om ”De specialpedagogiska perspektiven”, 

”Förstelärarreformen” samt det allestädes närvarande begreppet – ”Det kollegiala lärandet”.
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Del III: Inspiration 
Det bästa målet är en nattlång rast, 

där elden tänds och brödet bryts i hast. 

 (Ur Karin Boyes dikt I rörelse, ur Härdarna 1927) 
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De specialpedagogiska perspektiven 

Från ett perspektiv ser vi vissa aspekter av fenomenet, från ett annat ser vi andra. (Gerrbo 2012, s 63) 

 

Det är inte så lätt att finna en generellt gångbar definition av vad specialpedagogik är och hur 

den skiljer sig från vanlig pedagogik. En ofta använd beskrivning är att specialpedagogik är 

insatser som sätts in där vanlig pedagogik inte räcker till, en slags spetskompetens eller förfi-

ning av den allmänna pedagogiken (Gerrbo 2012, s 36). Pedagogikprofessor Jerry Rosenqvist 

(2013, s 39) menar att specialundervisning är en organisationsform och specialpedagogik ett 

förhållningssätt och personligen tilltalas jag av den definitionen. Ett specialpedagogiskt för-

hållningssätt är inte förbehållet specialpedagoger utan kan intas av alla som verkar i skolan. 

Skolverket förefaller instämma i detta då den senaste lärarfortbildningssatsning de presenterat 

heter ”Specialpedagogik för lärande” och vänder sig till ordinarie undervisande lärare. Tanken 

med denna kompetenshöjande insats är att lärare tillsammans med sina kollegor ska bygga på 

med specialpedagogisk kompetens för att öka sin förståelse för hur en inkluderande lärmiljö 

möjliggör alla elevers utveckling. Målet är att deltagarna förändrar sin undervisning så att de 

har en större beredskap att möta alla elevers olika behov (Skolverket 2016c).  Det verkar 

alltså vara ett tillfälle då man tillsammans på skolorna får tid att pröva att byta ut de fyrkan-

tiga hjulen mot ett par andra, vilket kan innebära att man har möjlighet att skifta perspektiv.  

        Traditionellt sett finns i huvudsak två olika perspektiv inom det specialpedagogiska fältet 

(Nilholm 2003; Rubin 2013). Det ena – det kategoriska eller kompensatoriska – har rötter i 

medicinsk och psykologisk forskning och utmärks av ett individualiserat synsätt på såväl or-

saker som åtgärder när elever upplevs inte klara undervisningen. Elevers skolsvårigheter för-

klaras med brister hos de enskilda individerna, man talar här om elever med svårigheter. Inom 

detta perspektiv fokuseras skolors skyldighet att kompensera för individens lärandehinder vil-

ket leder till att kategorisering och diagnostisering av elever är centrala inslag medan endast 

liten uppmärksamhet ägnas åt skolans lärandemiljö och dess traditionella sätt att arbeta. Ett 

medicinskt perspektiv har här tolkningsföreträde över ett pedagogiskt. Styrning, ledning och 

organisation ifrågasätts sällan eftersom tidsperspektivet är kort med omedelbara och direkt-

verkande åtgärder. Detta perspektiv har historiskt sätt varit helt dominerande i skolan över det 

andra perspektivet – det relationella eller kritiska – med rötter i sociologisk forskning, som i 

stället ifrågasätter de samhälleliga förhållanden inom vilka skolan verkar. 

Sett utifrån detta perspektiv är själva förekomsten av specialpedagogik ett uttryck för samhällets och skolans 

misslyckande. Orättvis maktfördelning, socialt och kulturellt förtryck, starka gruppers tolkningsföreträde 
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samt samhällelig normering av elevers kunskaper bidrar alla till att specialpedagogiska behov skapas. Huvud-

tanken inom detta perspektiv är, att om samhället och därmed också skolan i väsentliga avseenden strukture-

ras om, kan specialpedagogik som begrepp i skolan rent av komma att bli överflödigt. (Gerrbo 2012, s 68) 

 

Tidsperspektivet är här mer långsiktigt till sin karaktär och perspektivet kännetecknas vidare 

av ett mer inkluderande, deltagande och relationellt sätt att se på lärande och utveckling vilket 

bland annat tar sig uttryck i att man här talar om elever i svårigheter. Inom detta perspektiv 

ses inlärningssvårigheter uppstå i relation till den omgivande kontexten. Det handlar således 

om att se över såväl arbetsuppgifternas utformning och mål som lärares arbetssätt, läromedel, 

tid med mera när eleven upplevs inte klara de förväntade kravnivåerna. Detta synsätt, att se 

det som att skolan har undervisningssvårigheter i stället för att eleven har inlärningssvårig-

heter, har sedan länge varit det förhärskande på formuleringsarenan. Exempelvis kom utbild-

ningsdepartementet redan 2001 ut med en rapport, Elevens framgång – skolans ansvar (Ds 

2001:19), där man framhöll att skolorna i ökad utsträckning bör fokusera på lärandemiljön för 

att förstå den enskilde elevens situation och för att vidta adekvata åtgärder och där man expli-

cit skriver ”att specialpedagogisk verksamhet ska bedrivas i interaktion med den övriga peda-

gogiska verksamheten” (a.a. s 48). På realiseringsarenan har dock det relationella perspektivet 

haft sällsynt svårt att göra sig gällande.  

        I verkligheten existerar självklart inget av perspektiven i någon renodlad form utan de får 

nog mer ses som begreppsmässiga hjälpmedel för att uppmärksamma och synliggöra vissa fö-

reställningar och dolda förgivettagnaden när det gäller elever som upplevs inte klara skolans 

olika mål. En fara med att skapa två polära synsätt är att det kan försvåra skolutveckling då 

det finns en risk att man hamnar i ett antingen-eller-tänkande. I examensförordningen för ut-

bildningen till specialpedagog kan därför skönjas en vilja till kompromiss. Där finns ett 

systemperspektiv som innebär att man lokaliserar de problem man upplever till flera olika ni-

våer – vanligtvis individ-, grupp- och organisationsnivå (Nilholm 2016).  

        Som synes finns emellertid i både det kategoriska och det relationella perspektivet en ge-

mensam tankefigur – att det i skolan uppstår problem till följd av brister. Skillnaden ligger 

endast i var dessa upplevda brister förläggs. Medan det kategoriska perspektivet förklarar pro-

blem och föreslår lösningar genom att åtgärda eleven så menar företrädarna för det relation-

ella perspektivet att lösningen på problemen är att förändra elevernas lärmiljö (Palla 2013, s 

166). Ett kvalitativt helt annat perspektiv är dilemmaperspektivet. Förespråkarna för detta per-

spektiv menar att inget av de två traditionella perspektiven, ensamt eller ens tillsammans, 

förmår omfatta den komplexitet och de motsättningar som kännetecknar skolan och dess upp-

drag.  
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Att syssla med specialpedagogik är som att åka på en väg där risken är att man hamnar i ett av dikena. Det 

ena diket innebär att vi gör vissa elever väsensskilda från andra elever, det sociologerna kallar för ”othering”. 

Olika diagnosgrupper skildras närmast som en annan art. Det andra diket utgörs av risken att vi inte ser att 

elever befinner sig i svårigheter. Andra dilemman gäller hur delaktigheten, rätten att närvara i klassrummen, 

ska balanseras mot vissa elevers behov av att få stöd i mindre grupp. Det finns till exempel en stor mängd 

forskning som visar att elever som får svårigheter att lära sig läsa och skriva kan ha hjälp av att få stöd i en 

mindre grupp eller kanske ännu hellre i ett-till-ett undervisning. Det går att urskilja en rad sådana dilemman 

som undervisningssystem har att balansera. (Nilholm 2016) 

I detta perspektiv accepteras att skolan är full av olika dilemman som inte har någon helt ige-

nom tillfredsställande lösning vare sig man försöker åtgärda eleverna eller deras omgivande 

lärmiljö (Palla 2013, ss 166-167).  Nilholm (2016) menar att specialpedagogik ytterst handlar 

om etiska ställningstaganden och även frågor om makt eftersom det rör distinktionen mellan 

normalitet och avvikelser och vem som har tolkningsföreträde att göra denna åtskillnad. Bero-

ende på var gränsen dras kommer mängden elever som uppfattas vara avvikande att växla. För 

närvarande är min personliga känsla att ramen för vad som uppfattas vara ”normalt” i skolan 

är ganska snäv. Exempelvis visar undersökningen Liv och hälsa ung i sin rapport från 2015 att 

drygt 20 procent av eleverna definierats ha någon form funktionsnedsättning såsom: hörsel-

nedsättning, synnedsättning där inte glasögon eller linser hjälper, rörelsehinder, lässvårig-

heter, skrivsvårigheter, dyslexi, ADHD, Asperger, Tourettes med mera (Lindén-Boström m 

fl., s 63). Mer än var femte elev är alltså att betrakta som ”avvikande”. På vissa håll har man 

börjat ersätta ordet funktionsnedsättning med funktionsvariation för att försöka bredda synen 

på vad som ryms inom en ”normalvariation”. Men även detta är dilemmatiskt eftersom det 

samtidigt visar sig vara hjälpsamt för en del elever att tidigt identifiera det som är ”avvi-

kande” för att de snabbt ska ges rätt anpassningar och strategier. De val man gör får sålunda 

olika konsekvenser som sällan är odelat positiva eller negativa.  

Givetvis är det bra om ett barn som har svårigheter inom något område får rätt stöd och stimulans. Men det 

finns också en risk i att vi tidigt i livet skriver in barn och elever i identiteter som ytterst bygger på deras svå-

righeter. (Nilholm 2016) 

Trots att en-skola-för-alla är ett väl etablerat begrepp, som bygger på idén att i möjligaste 

mån bereda alla barn tillträde till den ordinarie skolverksamheten genom att ge stöd samt an-

passa såväl lokaler som undervisning till eleven och inte tvärtom, så har lärare alltsedan 

grundskolans införande kämpat med att hantera differentieringen inom den sammanhållna 

klassens ram. Ytterst handlar det om allas lika värde, det vill säga tanken vilar på en av demo-

kratins grundvalar. Men är det en rimlig målsättning att samtliga elever ska beredas plats 

inom den ordinarie undervisningen? Som specialpedagog händer det inte sällan att lärare, när 

de slagit i metodtaket och känner att de inte bemästrar sin situation, i ren desperation frågar: 

”Ska den här eleven verkligen gå här? Skulle den inte må bättre av att vara i en annan skol-

form?” Det som då oftast åsyftas är särskolan. Frustrationen springer många gånger ur en 
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rädsla att som enskild lärare inte klara målsättningen att alla elever når minst betyget E och 

därmed kommer läraren att känna sig misslyckad eftersom just kunskapsmålen är det som oft-

ast menas när vi talar om ”ökad måluppfyllelse” vilket i sin tur ses som ett mått på att vara 

framgångsrik som lärare. Att då dessutom behöva ta hänsyn till de demokratiska och sociala 

målen, i linje med inkluderingstanken om en-skola-för-alla, ses som ytterligare en arbetsbe-

lastning som försvårar möjligheterna att få fler elever att nå högre betyg. Dock finns det erfa-

renheter som visar att det sannerligen inte behöver råda något motsatsförhållande mellan en 

inkluderande skola och en skola med hög måluppfyllelse. Journalisten Mats Wingborg (2012) 

sammanställde en rapport med resultat från ett antal stora forskningsstudier och -översikter. 

Han jämförde sedan de centrala slutsatserna från dessa med vad som faktiskt har visat sig 

framgångsrikt i den svenska skolan. Särskilt intressant tyckte han det var att granska vad som 

skett i Nossebro skola i Essunga kommun samt skolorna i Haninge kommun eftersom elever-

nas resultat i dessa kommuner ökat remarkabelt under senare år i Sverige. När det gäller för-

klaringar till Nossebro skolas framgång hittade Wingborg två saker som stack ut. Den första 

och mest påtagliga förändringen handlade om att satsa på inkludering. Inga elever med sär-

skilda behov, såsom ADHD, autism eller utvecklingsstörning, togs bort från de vanliga klas-

serna för att undervisas i särskilda grupper. Istället plockade man in speciallärarna i de ordina-

rie klasserna vilket möjliggjorde för dem att både stötta de elever som hade behov av särskilda 

stödinsatser men också att hjälpa andra elever (a.a. s 31). Den andra förändringen var att man 

medvetet försökte ändra skolpersonalens inställning: ”om en elev misslyckades skulle det 

uppfattas som ett misslyckande för skolan, elevens resultat skulle vara skolans ansvar” (a.a. s 

32). Att det sistnämnda är en framgångsfaktor har man också konstaterat i Haninge kommun 

(a.a. s 34) och senare även i Bjuv (Medic, 2015). Både forskning som beprövade erfarenheter 

pekar sålunda åt ett och samma håll. Frågan är då vilka som är bäst lämpade att driva skolut-

vecklingen i denna riktning. Jag och mina specialpedagogkollegor trodde länge att regering 

och riksdag lagt det ansvaret på vår yrkesgrupp, att specialpedagogerna tillsammans med rek-

torerna skulle driva utvecklingen på skolorna mot ett mer inkluderande synsätt. Regering och 

riksdag har ju en gång själva tillskapat vår profession med den ambitionen. Att specialpedago-

ger till stor del fortfarande inte används på detta vis är ju både beklagligt och märkligt men att 

adressera problemet med att i stället tillskapa en helt ny befattning som utan någon form av 

påbyggnadsutbildning skall axla det ansvaret, det kom som en kalldusch för många av oss. 

För vilket synsätt omfattar förstelärarna? Är deras uppgift att sträva efter en skola för alla eller 

är det tänkt att de ska driva skolutvecklingen för ”de flesta” och sedan låta specialpedago-

gerna göra särlösningar för resten? Vad var egentligen tanken med förstelärarreformen? 
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Förstelärarreformen 

Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder. 

Gå inte framför mig, jag kanske inte följer. 

Bara gå bredvid mig och var min vän. (Citatet tillskrivs, eventuellt felaktigt, Albert Camus6) 

 

När kommunens beskrivning av försteläraruppdraget kom i mina och mina specialpedagog-

kollegors händer under våren 2013 så tittade vi ganska förvånade på varandra och konstate-

rade att det i princip beskrev specialpedagogernas uppgifter. Det handlade om att hålla sig väl 

uppdaterad på skolforskning, handleda kollegor och driva utvecklingen på den egna skolan. 

Dock skulle det senare visa sig att olika huvudmän, ja till och med olika förvaltningar inom 

samma kommun, gjorde varierande bedömningar av huruvida specialpedagoger kunde erhålla 

förstelärartjänster. Från centralt håll fanns följande beskrivning kring vem som kunde söka. 

För att kunna utses till förstelärare behöver några grundläggande kriterier uppfyllas av den lärare som ska 

utses. Dessa anges i Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lä-

rare. För att kunna utses till förstelärare ska en lärare från och med 2014 ha en lärarlegitimation (under 2013 

kunde även lärare med en lärarexamen utses även om de ännu inte hade fått sin lärarlegitimation). Läraren 

måste också ha arbetat minst fyra år med undervisning inom skolväsendet. Arbetet ska vara väl vitsordat. 

Detta ska kunna redovisas genom dokumentation. Läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra ele-

vernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren ska också av huvudman-

nen bedömts som särskilt kvalificerad för undervisning. Utöver dessa kriterier ska läraren som utses också 

arbeta minst 50 procent av sin arbetstid med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. De upp-

gifter som hör till undervisningen har definierats i SKOLFS (2013:147) som att läraren 

• ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen 

• bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling 

• återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare. (Skolverket 2014, s 6) 

  

Det som gett upphov till olika tolkningar är huruvida specialpedagogernas uppdrag har med 

undervisningsrelaterade uppgifter att göra. Initialt fanns dock inte denna diskussion. Jag hade 

börjat arbeta i gymnasieskolan och i tron att detta kunde vara en plattform för att mer syste-

matiskt kunna arbeta med skolutvecklingsfrågor sökte jag och fick en förstelärartjänst. Full av 

förväntan klev jag iväg till det första centralt anordnade mötet där kommunens samtliga 

förstelärare på gymnasiet träffades tillsammans med gymnasiecheferna och kvalitetsutveckl-

ingschefen. Där blev det dock uppenbart att kommunen till en början inte alls visste vad man 

skulle använda sina förstelärare till. Vi fick alla berätta vad vi gjorde på våra skolor och vad 

vi önskade för framtiden. Två grupper utkristalliserade sig. En grupp, företrädesvis bestående 

av manliga förstelärare, berättade att de ansåg att de fått förstelärartjänsten i kraft av att de var 

utmärkta pedagoger och ämnade helt enkelt fortsätta som de alltid gjort. Ville någon komma 

och titta på deras undervisning så var de välkomna men i övrigt skulle deras vardagliga verk-

samhet flyta på som tidigare. Den andra gruppen, företrädesvis kvinnliga förstelärare, var 

                                                            
6 http://faktoider.blogspot.se/2016/02/bra-citat-men-inte-camus.html  
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mycket frustrerade över att de nu fick fem tusen kronor mer i månaden men att ingen talade 

om vad de förväntades uträtta. De ville göra rätt för sig och hade, i väntan på att rektor tog ini-

tiativ till någon slags skolutveckling där de kunde vara en del, själva startat olika utvecklings-

projekt men inte getts tid av skolan att driva dem. Kvalitetsutvecklingschefen pekade då med 

hela handen och sa att förstelärarna aldrig skulle räkna med att få nedsättning i tid för att 

kunna bedriva utvecklingsarbete utan de skulle göra det de var bäst på – att undervisa. Ville 

man göra något mer så fick det ske inom ramen för förtroendetiden.  

        Själv var jag förvirrad. Uppdraget var tidsbegränsat, men om man fått ett lönepåslag för 

att man dittills visat sig vara en duktig pedagog – var det då inte troligt att man skulle vara det 

även efter att uppdraget gått ut? Vi hade dessutom redan en differentierad lönesättning där 

”duktiga” lärare skulle erhålla högre lön än mindre kompetenta kollegor och om man valde att 

arbeta mer borde väl detta kompenseras genom övertid – skulle inte försteläraruppdraget vara 

någonting annat? Och hur skulle spridningen av förstelärarnas kunskap gå till så att det kom 

hela skolan till godo och resultaten höjdes? Även om en del frågetecken rätats ut allt eftersom 

tiden gått återstår många oklarheter. 

        Förstelärarreformen är ny och forskningen kring försteläraruppdraget minst sagt spar-

sam. Jag har fått använda mig av den promemoria som Utbildningsdepartementet publicerade 

2012 (U 2012/4904/S), den proposition som sedermera blev resultatet av promemorian 

(2012/13: 136) samt de tre skrifter Skolverket publicerat: Vem är försteläraren? (Skol-

verket 2014), Vad gör försteläraren? (Skolverket 2015d) samt Finns förstelärarna där de 

bäst behövs? (Skolverket 2015a). Dessutom analyserar och diskuterar Andreas Bergh och To-

mas Englund några av de konsekvenser som kan följa i förstelärarreformens spår i kapitlet 

”Professionella förstelärare? Om den svenska förstelärarreformen” i antologin Att ta utbild-

ningens komplexitet på allvar (Elmgren m fl red. 2016). De sistnämnda menar att det övergri-

pande målet för reformen är att öka Sveriges och Europas internationella konkurrenskraft. 

Vägen dit går genom en bra utbildning och därför behöver elevernas studieresultat förbättras 

och måluppfyllelsen, i betydelsen de mätbara kunskapsmålen, öka och ”av de olika faktorer 

som rapporteras ha störst potential för att öka elevers måluppfyllelse så lyfts läraren fram som 

den allra viktigaste, betydligt viktigare än till exempel klasstorlek” (a.a. s 369). Viktigt är att 

göra läraryrket attraktivt så att de skickligaste studenterna väljer att bli lärare och att de sedan 

stannar kvar i yrket och ett sätt är då att skapa tydliga karriärvägar. 

Ett centralt motiv till förstelärarreformen handlar om att finna nya och alternativa karriärvägar för lärare. Re-

formen får en särskild karakteristik genom den betoning som görs av att ge lärare som vill utveckla sig själva 

chansen att göra detta, utan att vara tvungna att lämna klassrummet och undervisningen (U 2012). I prome-

morian hänvisas bland annat till att John Hattie (2009) har framhållit vikten av att skapa karriärmöjligheter 
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för lärare som vill fortsätta undervisa, så att skolan kan behålla skickliga lärare. (Bergh & Englund 2016, s 

370) 

 

Betoningen av lärares betydelse är långt ifrån ett isolerat svenskt fenomen och i ursprunget till 

förstelärarreformen, Utbildningsdepartementets promemoria Karriärvägar m.m. i fråga om 

lärare i skolväsendet (U 2012/4904/S), beskrivs hur andra länder inom EU och OECD arbetat 

för att ”skapa ett system som attraherar skickliga lärare till yrket och som utvecklar, identifie-

rar och erkänner skickliga lärare” (a.a. s 21). Promemorian konstaterar vidare att uppgifter 

som är en förutsättning för själva undervisningen – såsom planering, utvärdering och analys 

av såväl elevers resultat som lektioners och arbetsområdens innehåll och upplägg – med för-

del, åtminstone delvis, kan genomföras i form av kollegialt samarbete och här ser man att för-

stelärarrollen blir central. 

I de här sammanhangen kan försteläraren spela en viktig roll för att genom sina särskilda kunskaper höja kva-

liteten så att undervisningen förbättras. En viktig uppgift för försteläraren kan också vara att få en roll som 

coach för andra lärare i syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas resultat. (U 2012/4904/S, s 

28) 

När Skolverket något år efter reformens införande i en enkätundersökning till samtliga huvud-

män som inrättat karriärtjänster (206 stycken) undersöker vad förstelärare arbetar med konsta-

terar de att de svar huvudmännen anger är i samklang med de arbetsuppgifter som föreslås i 

regeringens förarbeten. ”I enkäten anger en övervägande majoritet av huvudmännen (84 pro-

cent) att förstelärarna ska arbeta med att handleda och coacha kollegor. Nästan lika många 

anger att förstelärarna kommer att arbeta med att skapa mötesplatser för pedagogiska diskuss-

ioner. Det är också vanligt med en kombination av dessa två arbetsuppgifter” (Skolverket 

2014, s 14). Här står explicit att förstelärarna förväntas göra flera av de uppgifter som special-

pedagogens utbildning syftar till – såsom att coacha andra lärare, initiera pedagogiska samtal 

samt starta och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen. En brännande fråga blir då om 

det blir någon kvalitativ skillnad när det är förstelärare i stället för specialpedagoger som an-

svarar för dessa områden? Jag tror det. Att förstelärare ska handleda sina kollegor är till ex-

empel inte ett helt oproblematiskt område. Bergh & Englund (2016) skriver bland annat att: 

Om exempelvis ’coachning’ uttolkas som att förstelärarna utvecklar och presenterar färdiga lösningar, matri-

ser etc., för sina förmodat mindre erfarna kollegor så kommer det att rama in det professionella utrymmet på 

ett helt annat sätt än där utrymme lämnas för mer öppna diskussioner, reflektioner och förhandling om tillvä-

gagångssätt. (Bergh & Englund 2016, s 375) 

Min erfarenhet är att förstelärare känner sig mycket osäkra när det gäller handledning av kol-

legor vilket är förståeligt. Handledning är ett både etiskt och pedagogiskt utmanande område 

där det är lätt att komma med råd och tips i stället för att med samtalets hjälp utveckla det di-
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daktiska tänkandet och den fronesiska förmågan – det praktiska omdömet – när man ska an-

vända det som vanligtvis fungerar och när det är klokt att pröva annat. Specialpedagogen har 

en relativt gedigen samtalsutbildning vilket normalt inte förstelärare har. På en av de gemen-

samma träffarna med kommunens förstelärare inom gymnasieskolan började Kvalitetsut-

vecklingschefen med att dela ut ett papper med praktiska tips att tänka på vid handledning ef-

tersom han fått många frågor från förstelärarna kring detta. Ett av de första var ”Det är viktigt 

att lyssna” och jag tror att det var där och då som jag bestämde mig för att inte bevista fler 

träffar om innehållet skulle hamna på en sådan fundamentalt grundläggande nivå.  

        I Skolverkets rapport (2014, s 16) konstateras vidare att flera huvudmän uppgav att för-

steläraren ska fungera som samtalspartner och bollplank för rektor och några har också angett 

IT-utveckling, ledarskap i klassrummet samt formativt lärande och bedömning som specifika 

arbetsområden för försteläraren. Även områden som jag som specialpedagog har i min utbild-

ning, såsom bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor utifrån ett sociokulturellt för-

hållningssätt, anges av huvudmännen som områden deras förstelärare ansvarar för. 

Skolverkets slutsats är, utifrån de svar som huvudmännen har lämnat, att förstelärarnas arbetsuppgifter ligger 

väl i linje med de föreslagna arbetsuppgifter som lämnats i regeringens promemoria (U2012/4904/S) Kar-

riärvägar för lärare. (Skolverket 2014, s 16) 

I en uppföljande rapport riktar Skolverket (2015d) åter uppmärksamheten mot förstelärarnas 

arbetsuppgifter samt vilka val och prioriteringar som ligger bakom förstelärarnas uppdrag. 

Rapporten bygger på en kvalitativ studie där cirka 70 lärare, rektorer och huvudmän intervju-

ats och där konstateras att förstelärarna arbetar med olika utvecklingsuppdrag på den egna 

skolan bland annat i form av kollegialt lärande genom klassrumsobservationer. 

Utvecklingsuppdrag på den egna skolan kan bestå bland annat av arbete med kollegialt lärande, språkutveckl-

ing samt informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Formerna för kollegialt lärande kan vara att för-

steläraren handleder kollegor eller leder och förbereder pedagogiska forum. Försteläraren kan även göra 

klassrumsobservationer och tillsammans med övriga lärare utvärdera och följa upp undervisningen genom 

pedagogiska diskussioner.  (Skolverket 2015d, s 4) 

Frågan är vad det är förstelärarna ser när de gör klassrumsobservationer – och vilket perspek-

tiv de tolkar sina observationer utifrån. Detta kommer att påverka vad de riktar sin uppmärk-

samhet mot, hur den önskade utvecklingen ser ut samt även hur handledningen utformas.   

        Förstelärarreformen är ett försök att komma tillrätta med svenska elevers sjunkande skol-

resultat samt höja statusen på läraryrket. Har det då gett avsedd effekt? I en rapport från 2015 

skriver Skolverket (2015a) att det är för tidigt att säga. Det fanns även en tanke att karriär-

tjänstereformen kunde användas kompensatoriskt, i syfte att utjämna de av Skolverket upp-

märksammade kraftigt ökande resultatskillnaderna mellan skolor – ”det blir allt större skillna-

der mellan skolor med svaga och starka resultat – vilket hotar likvärdigheten i skolsystemet” 
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(a.a. s 1).  Resultatet från analysen är dock att denna ambition inte lyckats i sin målsättning – 

förstelärarna finns inte i högre grad på skolor med svårare förutsättningar.  

Skolor, med elever i årskurs 9, som har förstelärare har inte lägre meritvärden eller föräldrar med lägre ut-

bildningsnivå än de skolor som inte har förstelärare. Inte heller är andelen nyinvandrade elever högre på de 

skolor som har förstelärare. Denna analys visar att resursfördelningen, i form av förstelärare, inte tycks på-

verkas av elevsammansättningen utan av andra faktorer. Den kan tänka styras av elevantal eller geografisk 

spridning, vilket är något som behöver undersökas vidare. (Skolverket 2015a, s 1) 

Bergh & Englund (2016) sammanfattar i sin analys av förstelärarreformen att denna är en del 

av en bredare politisk policyretorik som kretsar kring begrepp som kvalitet, likvärdighet och 

måluppfyllelse. Den syftar till att förbättra och höja skolresultaten genom att utveckla under-

visningen och bär en ganska tydlig effektivitetsstämpel och till reformen knyts drömmar och 

förhoppningar om att Sverige ska återta ledartröjan i skolornas eget världsmästerskap (a.a. ss 

375-376). Om förstelärarreformen kommer att leva kvar återstår att se. Till viss del kan synen 

på ämneskunskapernas primat över andra mindre mätbara mål och värden spela in. De senaste 

resultatredovisningarna från PISA som kom i december 2016 visar att likvärdigheten fortsät-

ter att försämras så ambitionen att använda förstelärarna i ett kompensatoriskt syfte har hittills 

inte uppnåtts. Däremot visar resultaten från såväl PISA som TIMMS7 att en viss förbättring av 

kunskapsresultaten kan skönjas, vilket en del genast kopplar till de stora satsningar som gjorts 

för att höja lärarnas kompetens inom olika områden i form av kunskapslyften.  

Att lärares kompetens är viktig för elevers studieresultat anses närmast självklart. Individuell fortbildning 

framhålls därför ofta som en betydelsefull utvecklingsstrategi för skolan. Den närmast förgivettagna föreställ-

ningen bakom denna strategi är att skolor utvecklas genom fortbildning av personalen. (Larsson & Löwstedt 

2014. s 175)  

Detta ligger i linje med den internationella trend som beskrivs av den amerikanske professorn 

Kevin Kumashiro i boken Bad teacher!: How Blaming Teachers Distorts the Bigger Picture 

(2012). Genom att fokusera på lärarnas personliga egenskaper och kunnande riktas uppmärk-

samheten bort från de betingelser lärare behöver för att kunna bedriva en utmärkt undervis-

ning. Lärares arbetsmiljö är emellertid ej oväsentlig för möjligheten till skolutveckling. 

Om inte lärares arbetssituation och arbetsrelaterad hälsa beaktas kan kravet på att delta i fortbildning bli en 

stressfaktor i sig. Lärare som upplever hög stress i sitt arbete är inte motiverade eller ens mottagliga för fort-

bildning, även om den planerade utbildningen kan tyckas helt relevant utifrån lärarens behov. (Larsson & 

Lövstedt 2014, s 171) 

Denna forskning har dock inte fått något större genomslag ute i skolsverige utan här sätter 

man i stort sett allt sitt hopp till – ta-da: Det kollegiala lärandet! 

 

                                                            
7 TIMSS är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och na-

turvetenskap. (Skolverket 2016d) 
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Det kollegiala lärandet  

Vikten av att lärare utvecklar phronêsis, praktisk klokhet, blir uppenbar. Hur teorin förhåller sig till praktiken 

kan inte avgöras på förhand, utan detta avgörs i den enskilda situationen. (Tjernberg 2013, s 242) 

 

Att det kollegiala lärandet blivit ett sådant hett modeord verkar bygga på antagandet om att 

lärare saknar viktig kompetens och kunskap och bidrar till jakten på den ”rätta metoden” och 

de snabba lösningarna. Om lärare bara vore lite mer förändringsbenägna, använde fler digitala 

verktyg eller bara allmänt var mer kunniga och effektiva så skulle Sverige snart kunna återta 

den starka position man en gång hade i de internationella kunskapsmätningarna. Men i lärar-

uppdraget ingår inte bara undervisning om ämnesspecifika områden utan också att stå upp för 

och försvara de demokratiska värdena. I skolans nuvarande Läroplan för grundskolan, försko-

leklassen och fritidshemmet 2011 står följande:  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo-

kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 

aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solida-

ritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (a.a. s 7)  

 

Skolan har sålunda ett betydligt bredare uppdrag än ett rent kunskapsuppdrag (Almqvist m fl 

2015, s 59). I dagens samhälle, med en allt större andel personer som uttrycker antidemokra-

tiska idéer, är detta en oerhört viktig dimension av yrket som inte kommer fram i internation-

ella kunskapsmätningar som TIMMS och PISA. Att vara lärare innebär sålunda att vara med 

och bygga det samhälle vi vill ha – vi hugger inte stenar, vi bygger katedraler.  

        I utbildningen är förhållandet mellan mål och medel omöjligt att separera. Även om vi 

skulle ha starka bevis för att måluppfyllelsen skulle öka eller meritpoängen höjas om vi tillät 

fysisk bestraffning i skolan så skulle vi inte använda oss av detta då det skulle strida mot vär-

degrunden, det skulle lära eleverna att det är rätt att använda våld som en sista utväg för att 

genomdriva sin vilja (Biesta 2010, s 501) – ändamålen helgar inte alla medel.  

The means we use in education—our teaching styles, the ways in which we try to promote certain ways of 

doing and being—are not neutral with regard to the ends but potentially also teach something to students. 

(Biesta 2010, s 501) 

I stället för att försöka göra dessa värdebaserade frågor osynliga behöver lärare istället fortlö-

pande bedöma vad som är lämpligt för eleverna i den unika situation de befinner sig i. Den 

professionella bedömningen är avgörande och här menar professor Gert Biesta (2007, s 10) att 

det vore vanskligt om denna förmåga ersattes med färdiga framgångsrecept. Det är viktigt att 

lärare kontinuerligt använder sitt professionella omdöme eftersom de bedömningar som görs i 

skolan ytterst är värderingar och inte enbart tekniska bedömningar av vad som är "effektivt". 
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Vad som krävs är, enligt författaren, erkännande av det faktum att utbildning är en moralisk 

praktik, snarare än en teknisk, och han hänvisar till Aristoteles distinktion mellan fronesis 

(praktisk klokhet) och techne (instrumentell kunskap). Att undervisa är inte en teknisk instru-

mentell förmåga utan det personliga och professionella omdömet, den praktiska klokheten, 

spelar stor roll. Även Joseph Dunne skriver i sin bok Back to the Rough Ground: Practical 

Judgment and the Lure of Technique (1997[1993]) att arbetet i skolan idag  

/…/calls for a phronesis which not only is attuned to the ends of particular practices but also has a wider 

sense of the interdependency of these ends with other ends and policies within the overall society. At this 

level, phronesis must be capable/…/not only of setting limits to techne but also of appropriating and directing 

the potential of techne itself. (a.a. s 380) 

 

Fronesis är enligt Dunne (1997 [1993]) en förmåga att urskilja vad som är framträdande i kon-

kreta situationer. Det betyder inte att generella kunskaper och strategier är oväsentliga men att 

man dessutom måste ha en förmåga att avgöra när de generella lösningarna kan vara lämpliga 

att använda och när det, å andra sidan, är det bättre att avvika från det vanliga. Att utveckla 

detta professionella omdöme hos lärarna menar jag tillhör min praktiska kunskap som speci-

alpedagog. Jag tror sålunda det blir en skillnad om specialpedagoger i stället för förstelärare 

handleder sina kollegor då den påbyggnadsutbildning specialpedagogerna har omfattar ett 

vidgat seende på flera olika nivåer – individ, grupp och organisation – och den samtalsutbild-

ning som ingår möjliggör att sätta igång processer hos deltagarna snarare än att överföra tips 

och råd. I samtalet ingår dessutom inte bara att tala och övertyga andra. Minst lika viktigt är 

lyssnandet. Clarence Crafoord skriver i sin bok Människan är en berättelse (1994) att man be-

höver kunna lyssna med sju öron på sju olika nivåer. Det handlar om att samtidigt lyssna på 

den framsagda texten och till den talandes känsloackompanjemang. Man behöver även kunna 

uppfatta den förskjutna och förtätade undertexten och uppmärksamma tilltalet, det motsägel-

sefulla samt det omedvetna. Slutligen är det viktigt att lyssna till de egna känslorna.  

        Crafoord poängterar även vikten av att kunna förstå och i samtal kunna använda tystna-

den, en sorts fronetisk kunskap som tillhör samtalskonstens innersta väsen. 

Tystnaderna i ett samtal är lika viktiga som framflytandet av orden i berättelsen. Sättet att använda tystnader 

och pauser säger lika mycket om den berättelse människan är som flödet av känslor och ord gör. Att använda 

tystnaden är förvisso en lika skön konst som att använda ord och välformulerade meningar. (Crafoord 1994, s 

178)    

Om förstelärarna har denna förmåga är oklart. Den fronetiska förmågan utvecklas med erfa-

renhet och förstelärare är visserligen vanligtvis mycket erfarna lärare, men Dunne (1997 

[1993]) påpekar att inte alla erfarenheter är utvecklande och han hänvisar till Aristotelses ord: 

"it is from playing the lyre that both good and bad lyre-players are produced." (a.a. s 370). 

För att utveckla skolans praktik och skapa ”goda lyrspelare” lyfts kollegialt lärande fram av 
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flera skolforskare, exempelvis Helen Timperley (2013) och John Hattie (2009), som en värde-

full metod. Begreppet är en sammanfattande benämning av olika former av professions- och 

kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper och 

färdigheter i den dagliga praktiken. I Sverige har det tagit gestalt i en tanke att goda praktikers 

kunskap och kompetens ska kunna överföras till mindre duktiga kollegor genom exempelvis 

auskultationer med återkoppling eller kollegial handledning, enskilt eller i grupp, med intern 

eller extern handledare (Ernald 2016; Assadei m fl 2015 s 13). De olika kunskapslyft (mate-

matiklyftet, läslyftet och nu senast specialpedagogiklyftet) som Skolverket utarbetat under de 

senaste åren är på många sätt en ideal modell för kollegialt lärande. Där får kollegor, med stöd 

av en lärare som fått en kortare handledarutbildning av Skolverket, under avsatt arbetstid dis-

kutera undervisningssituationer och didaktiska frågor. Materialet som används presenteras i 

moduler anpassade för olika skolformer. Utifrån dessa moduler prövar man vissa saker i sin 

egen undervisning samt lyfter upp problem och svårigheter. Målsättningen är att kritiskt 

granska både andras och sin egen undervisning samt ge och få återkoppling från kollegor. Det 

kollegiala lärandet ses som effektivt då ”[k]ompetensutveckling som sker i den vanliga läran-

demiljön med andra kollegor, ger en större effekt för hela skolans utvecklingsarbete, än indi-

viduella insatser baserade på den enskilde lärarens intresse och ansvar” (Skolverket 2015c, ss 

48-49). 

        Men lärarsamarbete är ingen magisk lösning på skolans alla problem menar den internat-

ionellt kände skolforskaren Andy Hargreaves (2016). ”Samarbetet kan vara svagt, ofokuserat, 

förvirrat och ineffektivt – och därigenom också onödigt dyrt och slöseri med tid” (a.a. s 41). 

Eftersom begreppet kollegialt lärande är så populärt har det slätas ut till att kunna gälla nästan 

vad som helst inom lärares kompetensutveckling och används många gånger även för att be-

skriva förenklade och ytliga processer där man enbart utbyter tips och idéer vilket inte leder 

till någon djupare didaktisk förståelse och det finns skolforskare som varnar för risken att 

själva samtalandet i sig blir ett ändamål (Assadei m fl 2015, s 13). Exempelvis skriver Helen 

Timperley (2010) om faran med att inta en rent praktisk orientering och fokusera görandet 

utan att förstå de underliggande idéerna. 

An additional problem arises when teachers do not have a thorough understanding of the theoretical ideas 

underpinning practice. Hammerness and colleagues (2005) have identified that they are apt to believe they 

are teaching in ways consistent with the theory and evidence when the resemblance is actually superficial and 

may even be in contradiction to the theory underpinning particular practices. (Timperley 2010, ss 6-7) 

 För att verklig utveckling ska äga rum krävs att lärarna utmanas i sina invanda föreställningar 

om undervisning.  Det räcker inte att avsätta tid för att berätta om lyckade lektioner på studie- 

och fortbildningsdagar. Vad som är framgångsrikt för en lärare, med en viss grupp av elever i 
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ett visst ämne är inte garanterat lyckat i en annan situation. Men ”[l]ärares lärande beskrivs 

emellanåt också som något instrumentellt, nära förknippat med den enskilda lärarens förmåga 

att förändra (förbättra) sig och detta utan någon kontextualisering av den undervisningspraktik 

som ska ’förbättras’ ” skriver exempelvis skolforskaren Lill Langelotz i Pedagogiska Magasi-

nets temanummer om Kollegialt lärande (nr 1 2016, s 47). Även Timperley (2010) understry-

ker vikten av att man är medveten om undervisningens situerade karaktär, att man alltid måste 

kontextualisera vad forskning eller andra kollegor har erfarit varit lyckade metoder.  

Given the varied contexts in which teachers work, there can be no guarantee that any specific activity will 

have the anticipated result, because impact depends on the context in which those changes occur. (Timperley 

2010, s 7) 

Det finns sålunda ingen garanti för att skolutveckling sker eller ens att lärarna får nya insikter 

genom att de enbart talar med varandra, inte ens om de diskussioner de för är noggrant struk-

turerade med utmanande frågor och krav på redovisning av resultatet. Vi har alla gått i skolan 

och bär därför med oss en kulturellt kodad bild av vad som konstituerar god undervisning som 

vi tar med oss in i vår egen yrkesutövning och som tenderar att forma vår praxis. 

Att lärare har lärt mer om undervisning genom sin uppväxt än i formell lärarutbildning ledde Stiegler och 

Hiebert till slutsatsen att ”teachers essentially [are] teaching the same way they were taught in school”. (Are-

vik 2016, s 31) 

Utan klokt ledarskap i de kollegiala lärandesamtalen finns det en risk att nivån på det analy-

tiska och reflekterande tänkandet kommer att vara låg och därför inte bidrar till kompetensut-

veckling av lärarna. Det finns snarare en fara att äldre föreställningar om undervisning och lä-

rande överförs och bevaras och det egna perspektivet cementeras (Larsson & Lövstedt 2014, s 

167). För att kollegialt lärande ska vara ett potent verktyg för skolutveckling krävs att lärare 

utmanas i sina invanda föreställningar om undervisning av någon som har både förmågan och 

modet att lyfta diskussionerna (Arevik 2016, s 28). Det räcker inte att lärare lär sig hugga fler 

stenar bättre och fortare – en stenhög är ingen katedral – det krävs att kunskaper och erfaren-

heter sätts in i ett sammanhang.  Lärare behöver tränas i att använda sitt professionella om-

döme genom att tvingas reflektera över sina didaktiska val. Om det är förstelärarna, som inte 

har längre eller annan utbildning än sina kollegor, som är de som är mest lämpade att fullgöra 

detta uppdrag borde problematiseras mer – för närvarande ses det som närmast självklart. 

        Med denna genomgång av några områden som likt sjökort och fyrar väglett och inspire-

rat mig under denna ”bildningsresa” är det nu dags att jag använder mitt professionella om-

döme till att göra en Reflektion. I nästa del presenterar jag därför först ”Resultatet” av fältstu-

dierna och går sedan över till ”Diskussionen” för att så småningom landa i ”Slutsatserna”. 
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Del IV: Reflektion 
På ställen, där man sover blott en gång, 

blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

 (Ur Karin Boyes dikt I rörelse, ur Härdarna 1927) 
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Resultatet  

I handlandet, det tänkande erfarandet, uppstår emellanåt ett brott. Till exempel när det vanliga handlandet 

inte fungerar eller när något går fel. I dessa lägen blir vi medvetna om situationen på ett nytt sätt. Vi blir per-

plexa och börjar reflektera. (Hjertström Lappalainen & Schwartz 2011, s 107-108) 

 

Trots att jag var klar med mina intervjuer i slutat av oktober, och i början av november hade 

transkriberat och färgkodat dem efter mönster och teman jag tyckte mig skönja, så dröjde det 

till slutet av året innan jag på allvar satte igång med min analys. Jag kände ett visst inre mot-

stånd som kanske bottnade i osäkerhet. Kunde jag? Ville jag? Vågade jag? Dock hade inte ar-

betet med uppsatsen helt stannat av under tiden utan jag skrev andra delar och läste kontinuer-

ligt texter med bäring på mina undersökningsfrågor. Bland annat kom jag att läsa ett bloggin-

lägg från en författare och specialpedagog, Helena Wallberg (2016), som i princip samman-

fattade det jag själv hittills kommit fram till under mina litteraturstudier och under samtal med 

specialpedagogkollegor – frustrationen över att efter att ha en påbyggnadsutbildning på 90 po-

äng inriktad på övergripande och skolutvecklande arbete i stället vara hänvisad till att gå bred-

vid vagnen med de fyrkantiga hjulen och bära några av de tyngsta stenarna medan kollegor 

utan någon mer formell kompetens utöver sin lärarexamen är de som sätts att pröva nya hjul 

av oklar form. Kollegor som dessutom inte alltid ser på elevers skolsvårigheter utifrån ett re-

lationellt perspektiv. Därtill kom jag att läsa ett examensarbete från våren 2016 av två studen-

ter på specialpedagogprogrammet: Specialpedagogens roll i skolutveckling – En kvalitativ in-

tervjustudie med rektorer, förstelärare och specialpedagoger (Larsson & Lindin 2016) som 

tog upp samma frågor som jag var intresserad av.  

Försteläraren ska vara legitimerad, ha fyra års undervisningserfarenhet och särskild yrkesskicklighet 

(SKOLFS 213:147), men det finns inga krav på kompetens att driva och organisera utvecklingsarbete eller 

bedriva reflekterande samtal. I specialpedagogens utbildning ingår bland annat att ha kunskap i att leda kvali-

ficerade samtal, göra djupgående analyser på organisation, grupp och individnivå för att utveckla det pedago-

giska arbetet samt ha kunskaper om hur aktuell forskning kan kopplas till utvecklingsarbete (SFS 211:688). 

/…/Specialpedagogen är utbildad att bedriva skolutveckling utifrån de nyckelfaktorer (specialpedagogik som 

genomsyrar verksamheten, kollegialt lärande, skolkultur och värdegrund) som framträdde i forskning om vad 

som gör skolutveckling mot en inkluderande skola framgångsrik (Ainscow, 1998; Ainscow, 2000; Ainscow 

et. al., 2012; Graham & Harwood, 2011; Isaksson, 2009; Ohlsson, 2014; Skidmore, 1999). I sin utbildning 

har inte förstelärarna denna kompetens. Med tanke på kompetensskillnaden mellan förstelärare och special-

pedagog i att bedriva utvecklingsarbete, hur kommer det sig att specialpedagogen har en undanskymd roll 

medan försteläraren står i framkant och ingår i det som skolorna kallar utvecklingsgrupp? (Larsson & Lindin 

2016, s 36) 

Jag var alltså inte ensam om min frustration – det skulle sannerligen inte bli lättare att titta på 

intervjuresultaten utan att ha en pyrande agenda i bakhuvudet. Jag ville ju genuint förstå hur 

rektorer såg på specialpedagogrollen och försöka begripa deras bevekelsegrunder men skulle 

jag ärligt kunna göra det? Hur skulle det vara möjligt att vidga min förståelsehorisont utan att 

låta utsikten grumlas av frustrationens alla moln och dimridåer? Till slut gick det dock inte att 
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skjuta upp det oundvikliga så jag satte igång. Tre områden steg så småningom fram ur de tran-

skriberade intervjuerna som särskilt intressanta för mig – för det första hur rektorerna såg på 

specialpedagogernas respektive förstelärarnas uppdrag, för det andra organisationens styrande 

roll – det var något alla rektorer spontant tog upp under intervjuerna – och till sist hur rektors-

utbildningen tagit upp samarbetet rektor - specialpedagog.  

        När jag nu skulle påbörja skrivandet av resultatdelen insåg jag att jag skulle behöva göra 

ytterligare justeringar av mina transkriberade intervjuer eftersom det sätt intervjusvaren redo-

visas på – i termer av interpunktion, stavning, tvekan och liknande – påverkar såväl textens 

läsbarhet som hur de intervjuade uppfattas av läsaren (Bloor m fl 2001, s 72). I en helt oredi-

gerad version kan samtalsdeltagarnas yttranden framstå som mer tveksamma eller oreflekte-

rade än de var i den ursprungliga intervjusituationen – att överföra tal till text innebär något 

annat än att helt enkelt transkribera ner ljud. Ytterligare en anledning till att skriva om texten 

var att jag även ville undvika att någon rektor gick att identifiera. Jag redigerade därför så var-

samt som möjligt de citat jag behövde ha med för att särskilt belysa viktiga aspekter. Jag 

valde vidare att låta rektorernas uttalanden markeras med ett S (Samtalsdeltagare) och mina 

egna inpass med ett M (Marie). 

Specialpedagog och förstelärare – konkurrerande eller kompletterande uppdrag? 

Det första jag tog mig an var hur rektorer beskrev specialpedagogens kompetens och här 

framkom att några rektorer ansåg att specialpedagogen ser med andra ögon vilket gör att så-

väl rektorer som lärare kan få syn på saker de annars skulle missat – perspektiven vidgas.   

S: Jag ser liksom specialpedagogen som nån, finns nån Gud men en massa händer ute så här, Hinduismen va? 

M: Shiiva ja 

S: Shiiva ja precis alltså liksom, är överallt och finns med och både utmanar pedagoger i frågor men även kan 

hjälpa elever, kan stötta arbetslag, kan hjälpa rektor i att få syn på olika saker så att den är väldigt flexibel 

men ändå ett fokus på, naturligtvis, eleven och dess måluppfyllelse, det är det som är grunden för allting. /…/ 

Specialpedagogen blir ju lite mer off liksom, den är inte så nära på det sättet som en nära kollega och kan då 

ha lite andra ögon som kan hjälpa till med vad är det bra och titta på /…/ 

M: Vart man kan rikta blicken? 

S: Jaa, precis. (rektor 1) 

S: Det är ju det specialpedagogiska perspektivet på nåt sätt att det är eleven i centrum, hör man att man pratar 

i termer av att eleven inte lyckas och att jag har gjort vad jag kan men det gick inge bra här då skulle special-

pedagogen kunna komma in med inspel: ”Har du provat det här? Hur pratar du med eleven?”  Men alltså det 

är ju utifrån specialpedagogens profession på något sätt. 

M: Lyfta andra, kanske andra frågor? 

S: Ja, som inte dyker upp alltså. (rektor 2) 

En del av specialpedagogens tid beskrevs användas till främjande och förebyggande insatser. 

S: Så har vi tid för gemensamma frågor och då pratar vi om sånt som handlar om främjande och förebyg-

gande som är övergripande /…/ Vad har vi diskuterat nu då? Nu har vi diskuterat närvaro mycket eller brist 

på hos vissa elever och klurat jättemycket på det. Vi har jämfört våra drogpolicys och hur vi förhåller oss till 
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det /…/ också tittat på övergripande frågor och också hur når vi ut nu till eleverna? Hur jobbar vi ute i klass-

rummen med elevhälsan? (rektor 3) 

S: Som vi ska iväg nu två dar och jobba med det inre arbetet och då kan ju då specialpedagogen få vissa upp-

gifter att förbereda, till exempel. 

M: Vad? 

S: Ja det kan ju vara: Vad gör vi för anpassningar och hur ser det ut? Och vad kan ni lärare göra i klassen uti-

från den här rent konkreta situationen? Så att man för upp den nivån så att säga. (rektor 4) 

Mycket tycktes dock fortfarande handla om åtgärdande arbete.  

S [Specialpedagogerna]finns med på det som förut hette EVK8, dom har koll på de elever som, som har sär-

skilda behov på respektive program. (rektor 2) 

S: Sen har [namnet på specialpedagogen] och jag också en egen tid i veckan /…/om vi i EHT9 försöker jobba 

förebyggande och främjande, så blir det mer [namnet på specialpedagogen] och min tid blir mer ”Okej, hur 

ligger vi till med den här eleven?  Har du koll på? Kan du ta? Är SYV:en10 informerad?” Liksom det här åt-

gärdande. (rektor 3) 

S: Men också ha en del undervisning med speciella, alltså som särskilt besvärlig inlärningssituation. (rektor 

4) 

Specialpedagogen verkade ibland användas för att stötta rektorerna i deras arbete 

S: Det är diskussioner som specialpedagogen är med och hjälper mig i och tänka och driva; ”Hur kan man 

jobba med det då?” och ”Hur kan det liksom ge stimulans och lärande för alla?” (rektor 3)  

S: Stöd till mig som rektor utifrån deras kunskaper på individ-, grupp, organisationsnivå. (rektor 4)  

Handledning av lärare, och även hela arbetslag, beskrevs även ingå i det som rektorerna an-

vänder sina specialpedagoger till 

S: Där har jag använt specialpedagogen för inspel och guidning och utbildning liksom i arbetslaget kring mo-

tiverande samtal till exempel eller ärendegång och rutiner att mentorerna ska va trygga i vad som händer om 

dom upptäcker att en elev behöver nånting extra. (rektor 2) 

S: Men också handleda … enskilda lärare eller team, tillföra specialkompetens … (rektor 4) 

Ibland kunde specialpedagogerna, på rektors uppdrag, få ta tag i lite mer besvärliga situationer 

där lärare behövde utmanas i sina föreställningar och sitt agerande. 

S: Kanske hälften hade F-varning i Religion och i övriga ämnen så var samma elever liksom inte ens i när-

heten av att ligga på F, då blev det ju diskussion kring arbetssätt och upplägg och där fick ju specialpedago-

gen uppdrag av mig utifrån resultat och betyg och varningar. Så F-varningar eller orosanmälningar eller vad 

vi ska kalla det är ett arbetssätt och dokumentation som man kan absolut ha nytta av för då blir det väldigt 

svart på vitt /…/Sen kan ju det va lite laddat men det måste vi ju, det tänker jag är specialpedagogens roll att 

gå in i laddade situationer för att vara lite elevens försvarsadvokat. (rektor 4) 

Ett problem ansågs emellertid specialpedagogernas ibland bristande ämneskunskaper vara, i 

synnerhet på gymnasienivå inom exempelvis matematiken, så där såg man snarare att förstelä-

rarna var mer lämpade att gå in och stötta lärarna   

S: Nej men jag har ju en mattelärare som också är förstelärare och där är det ju ämnet som är väldigt viktigt, 

alltså även om det är mycket kring förhållningssätt och metodik och så behöver man ju ha ganska mycket 

                                                            
8 EVK = Elevvårdskonferens 
9 EHT= Elevhälsoteamet 
10 SYV = Studie och yrkesvägledaren 
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grundkunskaper tänker jag i matten och jag har svårt att se att nån förskollärare kan gå in och vara specialpe-

dagog och stödja gymnasielärare i matte. Jag tror att man måste ha en viss grund och stå på. (rektor 4) 

Beträffande hur specialpedagogens roll förhöll sig till förstelärarna så var rektorerna samstäm-

miga i sin uppfattning om att dessa båda uppdrag kompletterade varandra.  

M: Rent generellt hur tänker du – specialpedagogens kompetens jämfört med förstelärarnas kompetens, vad 

överlappar och vad kan dom komplettera?  

S: Jag tror att de kompletterar varann. (rektor 1) 

 

S: Jag tänker mixen av skickliga lärare och med specialpedagog som det extra så kan vi hjälpa eleverna 

lyckas. (rektor 2) 

 

S [Namnet på specialpedagogen] då med sin förkunskap kan komma in med sina inpassningar när vi har dom 

här kurstillfällena som vi har varannan torsdag då. Så att hon på nåt sätt kompletterar webbutbildningen och 

för ner det till hur hon tänker och hur vi har här, [namnet på försteläraren] är läraren som med lärarens ögon 

går in och leder dom andra lärarna och så jobbar dom ihop så. /…/  så blir ju det också att, det är inte bara 

förstelärare… specialpedagog utan dom där går ju, korsas ju liksom behovet av att träffa varandra så också 

[visar med halvknäppta händer]. (rektor 3)  

 

S: Men jag har ju inte sett det som liksom att specialpedagoger och förstelärare konkurrerar utan mer kom-

pletterar varandra i så fall. (rektor 4) 

Specialpedagogernas kompetens ansåg rektorerna var av mer övergripande natur medan 

förstelärarna, ”det är ju ändå dom pedagogiska spjutspetsarna” (rektor 1) inom sitt ämne, 

ibland fick speciallärarliknande uppdrag. På en av skolorna arbetade exempelvis en av förste-

lärarna i princip som ren speciallärare på delar av sin tjänst. 

M: Ni har ingen speciallärare? 

S: Nej, vi har ju då [namn] som är förstelärare har engelska och samhällskunskap, hon är inte utbildad speci-

allärare men hon har ett typ sånt uppdrag där hon har liksom resurstimmar i sin tjänst, finns med på Studie-

verkstad och jobbar ganska mycket med en elev, en specifik elev som har helt eget schema och går på helt 

egna förutsättningar så hon har typ av specialläraruppdrag men hon har inte den behörigheten. (rektor 3) 

Inom gymnasieförvaltningen finns ytterst få speciallärare, ingen på de skolor jag besökte, och 

dessutom finns nu även förstelärarna som verkar få speciallärarliknande uppdrag, som synes 

ovan. Det är dock osäkert om rektorerna har kunskap om den nya speciallärarutbildningen och 

vilken kompetens de nya speciallärarna har. En av de andra rektorerna svarade så här på frå-

gan om varför det inte fanns några speciallärare på dennes skola:  

S: Jag tänker att specialpedagog är mer handledande och jobbar på lite högre nivå eller vad jag ska kalla det 

utifrån organisation och ja grupp och har mer en handledande roll än en speciallärare. Speciallärare tänker jag 

är mer en som jobbar med undervisning och kanske avlastar andra lärare och så. Så det är lite olika, ja på sätt 

och vis uppdrag och profession. 

M: Mm, men ni har valt att inte ha speciallärare? 

S: Ja valt och valt jag vet inte, det har nog blivit så. När vi rekryterat så försöker vi ju rekrytera specialpeda-

goger. 

M: Utifrån vilka grunder? 

S: Ja utifrån att, alltså om man har en högre allmänkompetens på lärarna och man jobbar med att höja den, ja 

kalla det specialpedagogiskt synsätt eller vad som helst, så är det ju det andra sen som man behöver hjälp och 

stöd i. Och då tänker jag att specialpedagogens utbildning är lämpligt att förflytta sig på den banan så att 

säga. (rektor 4) 
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Några rektorer såg att förstelärarnas och specialpedagogernas uppdrag till viss del överlap-

pade varandra då de framhöll att de hade som ett kriterium när de utsåg sina förstelärare att 

dessa lärare klarade att möta alla elevers behov och såg det som sitt ansvar att eleverna kla-

rade målen – ett förhållningssätt som specialpedagogerna brukar vara de främsta bärarna av.  

S: En förstelärare tänker jag är skicklig i att undervisa i sina ämnen och inbyggt i det så finns det ju en för-

måga att möta särskilda behov i klassrummet. Man är skicklig att ha en diversifierat eller vad man ska säga i 

klassrummet, till skillnad från en mindre bra lärare som skjuter över problemet på att det är tidigare pedago-

ger eller högstadiet: ”Det är utanför min kontroll, jag sätter F, det är inget jag kan göra nånting åt”. Men en 

förstelärare, tänker jag är en som inte ger sig utan vänder ut och in på sig för att möta alla. /…/ man säger 

aldrig att det är elevens fel att man är där man är utan man försöker vrida och vända på sig och är det en 

skicklig pedagog då tar man det ansvaret. Man ser verksamhetens behov, skyller inte ifrån sig. (rektor 2) 

S: Dom som är förstelärare här är ju det på att dom har visst intresse och kompetens som absolut matchar 

specialpedagoger. Jag har ju till exempel nån som jobbar med ”mötet” och metoder att utveckla ”mötet” med 

spegling och som är väldigt duktig och driven ämneslärare. Alltså det är viktigt att man har lärare som man 

vet fungerar i helklass och som tillför saker och kan jobba med alla på ett inkluderande sätt. (rektor 4) 

Andra rektorer såg dock inte att förstelärarna självklart hade ett inkluderande perspektiv. 

S: För att det finns ju områden som specialpedagogen är otroligt kompetent inom som förstelärarna skulle 

behöva så ta del av, dom är ju mer inriktade ändå på sitt specifika ämne, dom är ju förstelärare i ämnena så 

det blir ju lite, lite speciellt men utifrån om man jämför det med specialpedagogen som är mycket mer helhet 

och övergripande. (rektor 1) 

S: Och där har ju specialpedagogen en jätteviktig roll i tillgängligheten för alla som kanske inte försteläraren 

är den förste att tänka, förstår du, bevaka dom frågorna och finnas med i det samarbetet. (rektor 3) 

Förstelärarna är de som Skolverket rekommenderar ska leda det kollegiala lärandet. Hur detta 

gick till på de olika skolorna var ganska diffust trots att jag ställde flera konkreta frågor kring 

just denna del. Företrädesvis verkade förstelärarna vara handledare inom något av de olika 

kunskapslyft som Skolverket utarbetat. Andra sätt var via konferenser men detta föreföll inte 

vara så planlagt av rektorerna. 

M: Jag är fortfarande lite intresserad av hur sprids den här kompetensen, kunskapen som den här mycket 

framgångsrika läraren, hur tas det om hand, fångas det upp, hur sprids den i organisationen? 

S: Ja, nej men vi har ju ämnesmöten och där diskuteras ju även givetvis didaktiska frågor. (rektor 4) 

Handledning av kollegor är något som alla förstelärare har i sina uppdrag – men få rektorer 

verkade förvänta sig att förstelärarna utförde denna uppgift.  

M: Ofta ingår handledning av kollegor i förstelärarnas uppdrag, jag vet inte hur ni har här, är det så? 

S: Det gör det men vi har inte använt oss av det om jag ska vara ärlig. 

M: Det ingår i uppdraget men du har inte satt uppdraget utan dom hade redan uppdraget eller det formuleras 

centralt eller? 

S: Nej det, ja det ingår i både det som jag inte skrev och det jag har skrivit nu. Men det har inte utförts nåt 

sånt uppdrag utan det har blivit jag som har tagit dom bitarna mest. Och [namnet på nuvarande specialpeda-

gog] skulle jag egentligen säga. Eller innan då [namnet på tidigare specialpedagog] /…/Nej det har inte varit 

så mycket sånt, vi har inte kommit dit liksom /…/ om jag ska vara helt ärlig så är det … det har liksom… 

mina förstelärare, en som nu är föräldraledig så han är inte förstelärare nu men den första jag hade, om man 

säger när jag kom då, han liksom uttryckte så här: ”Jag vet att det här är mitt uppdrag och det är klart att jag 

gör det om du vill men det är ingenting jag känner mig speciellt bekväm i” ungefär så. (rektor 3)  
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En upptäckt jag gjorde, som jag inte tidigare tänkt på, var att rektorer ”ärver” förstelärare från 

sina företrädare när de kommer nya till en skola och vet inte alltid vad de ska göra med dessa. 

Detta syns i citatet ovan och även den andra rektorn som bytt tjänst efter att förstelärarrefor-

men sjösatts tog upp denna aspekt 

S: Jag ska säga ärligt jag vet inte varför dom… alltså, definitionen av just deras… varför dom blev förstelä-

rare. Jag har en som specifikt handlar om internationalisering till exempel. Det är den förstelärarens uppdrag. 

Ja, jag kan inte säga. 

M: För du, det är inte du som har utsett dom?   

S: Nä, det är det inte (rektor 2) 

Förstelärarnas uppdrag är alltså till viss del fortfarande otydligt. Dock tycktes det, som tidi-

gare nämnts, framför allt handla om att vara handledare i något av lärarlyften som sågs som 

en idealmodell för det kollegiala lärandet… 

S: Där har min förstelärare ett uppdrag. (rektor 3) 

 

S: Vi har ju varit med i mattelyftet och dom är med i svensklyftet och det tänker jag är liksom nån sorts 

grundstruktur för det kollegiala, att man har nån, ja som i dom här fallen moduler, man har nånting som man 

ska gå igenom och sen så ha problemformulering eller uppgiftsrelaterat, det här vill vi jobba med, och sen för 

man in varandras perspektiv och erfarenheter och då väcker det tankar som kanske föder nya tankar så för 

mig är det alltså nästan ett förhållningssätt att man delar med sig och gör det på ett prestigelöst sätt. Jag har ju 

nåt uttryck som jag kallar ”provtänka” och det handlar om att man inte behöver ha alla svar och inte veta allt 

från början men då får, då kan man få in ett lärande i det att jag har hamnat i en situation och ja hur tänker ni 

att ”ja, jag skulle nog ha gjort så” och att man delar med sig helt enkelt av sina erfarenheter och kunskaper.  

M: Var finns specialpedagog och förstelärare i det här kollegiala lärandet? 

S: Den som leder läslyftet är förstelärare /…/Så det är väl så jag använder försteläraren så att säga. (rektor 4) 

… och där var specialpedagogerna generellt sett inte med 

M: För då kommer vi in på det här med kollegialt lärande – vad har specialpedagogen för roll i det kollegiala 

lärandet på ett program? Finns det en plats eller är det andra, som förstelärare till exempel eller kvalitetsut-

vecklare som driver? 

S: Jag skulle nog vilja ha med specialpedagogen i både, eller ha haft när vi hade mattelyftet och läslyftet. Det 

kan hända att det är på några skolor men det skulle jag tycka va naturligt. Nu kör vi läslyftet här men jag tror 

inte att specialpedagogerna är med. (rektor 2) 

S: Då har [namn på försteläraren] alltså uppdraget som förstelärare att vara ambassadören här och driva det 

utvecklingsarbetet för [namn på specialpedagogen] är inte alltid med på våra arbetslagsmöten. (rektor 3) 

M: Hur ser du, är specialpedagogerna med i mattelyft och läslyftet? 

S: Ja i svensklyftet… 

M: Inte med i mattelyftet? 

S: Nej, för jag tror inte vi hade så att vi kunde avsätta den tiden där, där var det ju bara mattelärare. (rektor 4).   

På ett par skolor var en förstelärare kopplad till IKT-utveckling11.  

S: Men om man tänker då uppdraget med IT, som vi också har då, där blir det ju också ett samarbete. Där blir 

det liksom förstelärarens uppdrag mer, IT-utvecklingen på skolan, i det pedagogiska, liksom hur kan vi 

                                                            

11 Informations- och kommunikationsteknik (IKT)[1] (eng. Information and Communication Technology, 

ICT), är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor (Wikipedia) 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsteknik#cite_note-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/IT
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jobba? Hur kan vi tänka framåt? Hur kan vi använda det här inte bara som en läsplatta eller skrivmaskin, utan 

hur tänker vi, hur tänker vi lärande 2016 där IT kommer in? (rektor 3) 

Sett mot ovanstående är det dock något otydligt vad som skiljer ett vanligt IKT-pedagogupp-

drag från en förstelärartjänst med inriktning på IKT. 

Organisationen 

Alla intervjuade rektorer tog på olika sätt upp organisationens styrande roll. Det handlade ex-

empelvis om att man såg en skillnad mellan grundskolan och gymnasiet där det faktum att det 

på de flesta gymnasieskolor finns flera rektorer gör att organisationen blir lite knepig.  

S: När jag var på högstadieskolan /…/så hade jag ju specialpedagogen var en given person i ledningsgruppen, 

för då hade jag en ledningsgrupp med arbetslagsledare och sen specialpedagogen var ju arbetslagsledare för 

det resursarbetslag vi hade där. När jag kom till /…/gymnasiet så, så har vi ju byggt upp ett elevhälsoteam, så 

att där finns inte den där naturliga mötesplatsen i och med att vi är [flera] rektorer. Så här är det lite mer kom-

plicerat på gymnasiet tycker jag så helst skulle man ju ha en specialpedagog per rektor. /…/ Och har man då 

en specialpedagog som var knuten till programmet och till rektor då skulle det kännas naturligt att den var 

med där. Men i och med att vi inte har den organisationen här så, så tycker jag det… ja, jag tycker inte att det 

blir så strömlinjeformat som jag skulle vilja att det va. Jag kan tänka mig att på en grundskola där det är en 

rektor eller så, så tror jag att där är det väldigt mer naturligt att förstelärarna och specialpedagogen finns i 

framkant när det gäller den pedagogiska utvecklingen. Jag tycker inte, jag är inte riktigt nöjd med hur vi har 

fått till det här /…/Det är svårare på gymnasiet i och med att det är en sån stor organisation. (rektor 1)  

På flera av skolorna är det dessutom en av skolans rektorer som är chef över hela elevhälsan 

där specialpedagogerna ingår och övriga rektorer får då finna sig i rektorskollegans organisat-

ionsbeslut även om man själv har en tanke om en annan/bättre lösning. 

S: Jag har två program och så har jag två specialpedagoger. Jag hade ju önskat att jag kunde ha en liksom för 

båda men, då är det en annan rektor som är chef för specialpedagogerna och då har [hen] beslutat att det ska 

va på det sättet (rektor 2)  

Skolans storlek spelar självklart roll. På den minsta skolan hade rektor ett mycket tätt samar-

bete med sin specialpedagog vilket till viss del kan förklaras av att denna rektor saknade led-

ningsgrupp. Det fanns ingen biträdande rektor och elevhälsans olika professioner fanns enbart 

till stöd på skolan en liten del av tiden. Denna rektor hade även ett flertal lärare som endast 

arbetade deltid på skolan vilket försvårade ett gemensamt skolutvecklande arbete. 

S: Men det som liksom skulle vara ytterligare ett steg det är väl kanske liksom att skapa i, på organisations-

nivå för det och där är ju, precis som jag sa till dig tidigare, där har jag min största utmaning, vi har en konfe-

rens i veckan och den är inte alla ens med på… Det är jättejobbigt. (rektor 3) 

Det fanns även andra faktorer som påverkade hur rektorerna valde att använda sina specialpe-

dagoger, exempelvis hur många specialpedagoger man ansåg sig ha råd med samt vilken 

kompetens som fanns hos övriga lärare – såväl mentorer och förstelärare som andra. 

S: Alltså både på [namnet på två föregående skolor denne rektor arbetat på] så har  specialpedagogerna 

haft, det har varit kombinerat coachning men även suttit med elever själv /…/På [namnet på nuvarande 

skola] är det inte alls så utan specialpedagogen finns med på det som förut hette EVK, dom har koll på de 

elever som har särskilda behov på respektive program men sitter inte nånting enskilt med elever, det hin-

ner dom inte./…/Så, så specialpedagogens roll beror väldigt mycket på hur många elever har man hand 
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om, vad hinner man, hur ser mentorskapet ut? Hur bra mentorer är dom? Vad, vilken kunskap finns hos 

dom när det gäller motiverande samtal eller så. (rektor 2) 

När en av rektorerna ombads att drömma lite hur en bra organisation skulle se ut gav hen föl-

jande bild av en verksamhet där rektor, specialpedagog och förstelärare samverkar kontinuer-

ligt och tätt. Speciallärare fanns dock inte med i denna konstellation: 

S: Jättebra om jag hade en specialpedagog och så kunde jag, vi hade träffar förstelärarna och specialpedago-

gen där vi tillsammans då tittar på vad är det vi behöver utveckla inom dom här ämnena och vad är det dom 

här kurserna och /…/ identifiera vilka svårigheter ser vi i dom här kurserna, vad är det som dom flesta elever 

går bet på så att säga där specialpedagogen då kan komma med sina ögon och se. (rektor 1) 

Rektorsutbildningen 

En annan intressant sak som blev tydlig för mig efter att ha transkriberat och analyserat inter-

vjuerna och försökt bryta resultaten mot litteratur och egna erfarenheter var vilken roll rek-

torsutbildningen eventuellt spelar när det gäller rektorers syn på specialpedagogrollen. Då jag 

valde att intervjua rektorer med olika lång erfarenhet av uppdraget kunde jag konstatera att 

det fanns en skillnad mellan de två mer erfarna rektorernas upplevelse av rektorsutbildningen, 

de som gått den innan den förändrades 2009, och de som gått Rektorsprogrammet under se-

nare år. De rektorer jag samtalade med som gått utbildningen längre tillbaka (2003-2004) 

kunde berätta om en utbildning som var mer öppen och formbar efter deltagarnas egna önske-

mål och behov så var man en rektor som var intresserad av elever i behov av särskilt stöd då 

blev specialpedagogrollen också synlig. 

M: Kommer du ihåg om det fördes några diskussioner eller samtal kring rektors samarbete med olika profess-

ioner, som till exempel specialpedagogen, hade man den typen av diskussioner? 

S: Ja, det hade man. Ja och hade man inte det, så då tog nog jag ofta in det för jag har alltid, alltid sett att det 

är en viktig funktion. (rektor 1) 

S: Nu har det blivit mer formaliserat och ska ge vissa högskolepoäng, det var det ju inte när jag… utan då var 

det mer befattningsutbildning så vi hade ju ett friare system att jobba på hemmaplan så vi forskade ju i vår 

egen vardag och verklighet. (rektor 4) 

De som gått utbildningen under de senaste åren gav en annan bild: 

M: Hur talade man om samarbete med elev- alltså rektors uppdrag, hur ser det ut i förhållande till elevhälsan, 

i förhållande till specialpedagog? 

S: Ja, jag måste tänka. Alltså inom juridiken då var det ju mer rektors skyldighet och jamen liksom hårdfak-

tan: När får jag stänga av en elev? När krävs åtgärdsprogram? Alltså mer om de sakerna och där kommer ju 

elevhälsan in, men jag kan inte säga att det handla, det var inte så mycket om samarbete sådär. (rektor 3) 

M: När du gick rektorsutbildningen då fanns ju inte förstelärare än. 

S: Nej. 

M: Nej, men specialpedagogen fanns i skolan. 

S: Fanns inte nämnt över huvud taget. 

M: Hur pratade man om elever i behov av särskilt stöd eller elever som inte klarade sina… 

S: Ingenting! 

M: Ingenting? 

S: Nej. 

M: Vad kommer du ihåg från rektorsutbildningen då? 
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S: Skoljuridiken, ledarskapsföreläsningar Ah, det va en tunn soppa faktiskt första året vad heter det nu, sta-

tistik, systematiskt kvalitetsarbete, utvärderingar /…/ 

M: Fanns det möjlighet att lyfta saker som man kom i, som man stod i så att säga, eller kunde man använda 

sin praktik? 

S: Nej, jag kan inte… ja, skoljuridiken 

M: mm 

S: Det är väl det som var bäst. (rektor 2) 
 

Så såg resultaten ut, men innan vi går vidare låt oss, liksom när vi tittar på Karl Bertil Jons-

sons julafton (Danielsson 2015) stanna upp ett ögonblick och ställa oss några frågor: 

Om rektorerna i större utsträckning hade kunskap om den nya speciallärarutbildningen, hade 

inte deras hjärtan veknat så att de i större utsträckning anställde speciallärare? Är det rimligt 

att rektorer med stöd av Skolverket framhärdar i sin uppfattning att det faktum att man är en 

duktig lärare automatiskt kvalificerar en att leda skolutveckling? Och hur kan specialpedago-

gerna harmas över den roll rektorer ger dem när specialpedagogen inte nämns i skollagen och 

mycket av rektorsprogrammet är inriktat på juridik? 

        Dessa frågor, och några till, förblir kanske till viss del obesvarade men jag skall dock 

försöka att problematisera dem lite närmare i nästa del – det är dags för ”Diskussionen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Marie Åhrling-Nykvist: Specialpedagogens förmåga att sätta tankar i rörelse – en outnyttjad resurs i det kollegiala lärandet 

Del IV: Reflektion 

 
 

53 

Diskussionen  

Tillvaron är ju en debatt, jag anhåller om att mina synpunkter skall tas upp till diskussion. 

 (Kirkegaard 1995, s 75) 

 

Den bild av specialpedagogrollen som framträder i rektorernas berättelser är att denna upp-

fattas kunna se med andra ögon och tillföra viktiga perspektiv som övriga inte skönjer och på 

så vis kan ”stenhuggandet” blir mer effektivt och ”stenarna bättre formade”.  Kanske har rek-

torerna vanligtvis inte så mycket tid att prioritera ”katedralbyggandet” även om det finns, som 

jag nämnde i ”Inledningen”, forskning som visar att rektorer på skolor som uppvisar goda re-

sultat inte enbart ser till elevernas måluppfyllelse när det gäller kunskapsmålen utan i högre 

grad även tar ansvar för sitt nationella uppdrag (Törnsén 2009, s 64). En av de intervjuade 

rektorerna, som både av sig själv och andra beskrevs som framgångsrik, hade tydliga ”kate-

dralbyggande” drag.  

S: Vi ska syssla med undervisning och byggande av… ja modiga samhällsmedborgare med högre allmän-

kompetens och vi måste våga vara, ha en idé vad det är vi vill uträtta … (rektor 4) 

Dock nämnde inte heller denna rektor specialpedagogen i detta sammanhang. Istället fram-

skymtade även här en bild av att specialpedagogens uppgift är att gå bredvid vagnen och bära 

några av de tyngsta stenarna, att ta hand om och undervisa elever som inte klarar målen.  

S: … men också ha en del undervisning med speciella, alltså som särskilt besvärlig inlärningssituation/…/ 

M: Mm, vad kan det handla om?  

S: Nej men det kan väl handla om att man, alltså vi har ju i vissa fall elever på [namnet på ett av program-

men] som har trippeldiagnoser. (rektor 4) 

Ett problem som jag tidigare redovisat blir då specialpedagogernas ibland bristande ämnes-

kunskaper, i synnerhet på gymnasienivå, exempelvis inom matematiken, vilket kan jämföras 

med vad Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm) anser vara specialpedagogens uppgift 

när det gäller matematikundervisningen. 

Just vad gäller matematik är det extra viktigt att specialläraren, specialpedagogen och ämnesläraren i mate-

matik arbetar tillsammans /…/ För att få bra effekt av undervisningen behöver specialläraren och specialpe-

dagogen stötta ämnesläraren i att utveckla och variera sin undervisning med hjälp av specialpedagogiken. 

(Specialpedagogisk skolmyndigheten 2016) 

Rektorer verkar ha svårt att frigöra sig från tanken att specialpedagogens kompetens bäst an-

vänds till åtgärdande insatser på individnivå medan Spsm ser det som en framgångsfaktor att 

specialpedagoger, speciallärare och ämneslärare arbetar tillsammans med att utveckla den or-

dinarie undervisningen. Här nämns dock inte förstelärarna…  

       Att ha goda ämneskunskaper är bra men skolutveckling kräver så mycket mer. Egentligen 

är det endast rektor som har laglig skyldighet att bedriva utvecklingsarbete. I skollagen står 

ingenting om att förstelärarna ska bedriva skolutveckling utan detta verkar vara något  
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Skolverket har stipulerat tillsammans med de lokala huvudmännen, säkert mot bakgrund av 

den internationella forskningen om lärares avgörande inverkan på elevers resultat. 

Det är viktigt att huvudmännen använder sina förstelärare för att utveckla undervisningen, t.ex. genom att se 

till att de handleder kollegor och skapar pedagogiska mötesplatser där utvecklingen av undervisningen står i 

fokus. Sådana mötesplatser är viktiga för att fånga upp styrsignaler från statliga myndigheter men också för 

att utveckla undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skolverket 2015c, s 16) 

Det paradoxala är att trots att rektorer saknar ämnesdidaktisk spetskompetens så ses deras pe-

dagogiska ledarskap som en viktig del i utvecklingsarbetet till skillnad mot specialpedago-

gerna där denna brist verkar diskvalificera dem att vara med och leda det kollegiala lärandet.  

        Eftersom det är rektor som leder och fördelar arbetet på en skola så behöver rektor tyd-

liggöra för undervisande lärare vilka arbetsuppgifter som specialpedagogen ska prioritera. I 

exempelvis Larssons och Lindins (2016) studie ”ger rektorerna ett uttalat mandat att bedriva 

skolutveckling till förstelärarna och inte till specialpedagogerna genom att de ger förstelärarna 

både tid att planera skolutveckling och schemalagd tid med pedagogerna där fokus endast är 

att arbeta med skolutveckling (a.a. s 35).  Specialpedagogerna behöver sålunda av egen kraft 

erövra sitt mandat att få vara med och bedriva skolutveckling vilket stämmer såväl med mina 

egna erfarenheter som med den bild en rektor i min egen undersökning gav. 

S: För att få mandatet som specialpedagog så tänker jag att man måste dels kunna jobba på dom här olika ni-

våerna men dels också ha förståelse för hur det är och jobba i en trettiotvå-klass och det upplever jag väl att 

alla inte har eftersom man kommer från så många olika håll in som specialpedagog, utan man måste, enligt 

mitt sätt och se det, ha både och. (rektor 4) 

Trots att de specialpedagogiska insatserna på gymnasieskolorna inte i så stor utsträckning ver-

kar handla om att arbeta med enskilda elever, även om detta förekommer, så hamnar mycket 

av arbetet ändå inom det åtgärdande området på individnivå. Det handlar om att göra kart-

läggningar och skriva utredningar, föreslå extra anpassningar och utarbeta särskilt stöd för de 

elever som den ordinarie undervisningen inte lyckats möta. Vem som i stället rent konkret ar-

betar med att stötta eleverna är lite diffust. Min egen erfarenhet är att det hamnar på ämneslä-

rarna som utan någon förstärkning, vare sig ifråga om resurser eller kunskap, förväntas klara 

detta. I viss mån har förstelärare använts i och med att man ibland nivågrupperat eleverna och 

att de då får ansvar för den grupp elever som har svårast. Här syns ett behov av speciallärare 

som genomgått den nya utbildningen som skulle kunna komplettera specialpedagogernas in-

satser. Endast en av rektorerna beskriver dock behovet av denna yrkeskategori. 

S: Till min glädje så ser jag ju nu då att man anställer fler och fler speciallärare, men speciallärarutbild-

ningen, det är ju alldeles för få som tas in/…/ Det är otroligt viktigt att satsa på speciallärare. (rektor 1) 

2011 skrev två blivande specialpedagoger ett examensarbete vid Högskolan i Kristianstad 

som handlade om specialpedagogens yrkesroll, kompetens och framtida roll i samarbete med 
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den nya specialläraren. Detta var extra intressant då de första nya speciallärarna examinerades 

detta år efter att utbildningen varit nerlagd sedan 1990.  I undersökningen intervjuades speci-

alpedagoger och rektorer för att få fram vilken bild specialpedagoger och rektorer gav av spe-

cialpedagogens yrkesroll. Studenterna undersökte även om yrkesverksamma specialpedagoger 

och rektorer kände till den nya specialläraren och dess kompetens och hur de såg på möjlig-

heten för den nya yrkesrollen att samverka med övriga kompetenser på skolorna. I sitt abstract 

konstaterade Nilsson & Olofsson (2011) att kännedomen om den nya speciallärarutbildningen 

var låg och att specialpedagogerna fortfarande hade arbetsuppgifter som de tidigare speciallä-

rarna innehade. Med den nya speciallärarutbildningen skulle det dock finnas utrymme för spe-

cialpedagogerna att äntligen få möjlighet att göra det de utbildas för, men troligen kommer 

inte skolor att ha råd med båda kompetenserna. Deras farhågor stämmer med min erfarenhet.         

        Det finns flera möjliga förklaringar till att rektorers bilder av specialpedagogrollen ser ut 

som de gör. Historiskt sett så har yrkesrollen tillskapats utifrån ett politiskt motiv att styra 

skolutvecklingen mot ett mer inkluderande förhållningssätt och är inte sprungen ur ett upplevt 

behov i verksamheten. Tvärtom, när specialpedagogprogrammet ersatte den gamla speciallä-

rarutbildningen så togs en yrkesgrupp bort – specialläraren – utan att denna professions kom-

petens övertogs av några andra, varken de ordinarie lärarna eller specialpedagogerna, och utan 

att skolans innehåll och form förändrades i någon nämnvärd utsträckning. 

Det var dock varken inom skolan eller allmänheten som behovet av att definiera skolproblematik på ett nytt 

sätt uppstod, inte heller behovet av en ny yrkesroll med andra arbetsuppgifter än den traditionella speciallära-

ren formulerades inom skolan eller av allmänheten. Den nya yrkesrollen kan snarare ses som ett uttryck för 

en utbildningspolitisk intention som formulerades i termer av en ny yrkesexamen. (Göransson m fl 2015, s 

36) 

Det fanns sålunda en övertro på att man genom att tillskapa en ny profession skulle kunna ut-

veckla skolan i en mer inkluderande och relationell riktning och att detta synsätt mer eller 

mindre automatiskt skulle sprida sig i skolans organisation och utveckla undervisningen. 

Detta är emellertid inget unikt. Bilden av hur förändringar sker i en organisation är ofta starkt 

förenklad, våra organisationer är sällan så rationella som vi lätt tenderar att hävda (Gerrbo 

2012, ss 40-42). Vi har gärna en övertro på att något realiseras eller utvecklas bara genom att 

det står skrivet i ett dokument, eller till följd av dekret uppifrån. Det krävs mer än bara plane-

ring, beslut och ett strikt praktiskt genomförande i enlighet med desamma för att få föränd-

ringar till stånd. Detta gäller för organisationer i allmänhet och för komplexa organisationer – 

som exempelvis skolan med sina många, oprecisa och delvis motsägelsefulla och svårmätbara 

mål – i synnerhet.  Skolans olika delar är ganska löst kopplade till varandra (Larsson & 

Lövstedt 2014, s 199) vilket är både en fördel och en nackdel. Alla nya idéer som ger upphov 
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till förändringar visar sig ju i praktiken inte alltid vara så rakt igenom lyckade. Ibland tar saker 

en annan vändning än man har tänkt och då kan en kritisk värdering i varje del och på olika 

nivåer minska risken för snabb spridning av mindre välbetänkta satsningar. När det gäller för-

ändringen att ersätta speciallärare med specialpedagog så blev resultatet att specialpedago-

gerna fick fylla speciallärarnas roll och det mesta fortsatte som förut. Skolan förlägger fortfa-

rande ofta problemen till den enskilda eleven när svårigheter uppstår och försöker alltjämt i 

stor utsträckning hitta lösningar på individnivå. Hur man kan möta de elever som inte klarar 

skolans mål är enligt senaste TALIS-studien12 ett av de områden som svenska lärare upplever 

stort behov av fortbildning inom.  

I jämförelse med andra länder är det många lärare i Sverige som arbetar på skolor där de uppfattar att relativt 

många elever är i behov av särskilt stöd. I TALIS-studien uppger sex av tio svenska lärare (årskurs 7–9) att 

de arbetar på skolor där de uppfattar att mer än var tionde elev är i behov av särskilt stöd. Svenska lärare upp-

lever också att elever i behov av särskilt stöd i mindre utsträckning får den hjälp de skulle behöva jämfört 

med lärare i andra TALIS-länder. Undervisning av elever i behov av särskilt stöd är dessutom ett område 

inom vilket svenska rektorer och lärare ser ett stort behov av kompetensutveckling. (Skolverket 2015c, ss 38-

39, min kursivering)  

Nu är frågan om det är tänkt att det är förstelärarna som ska gå i bräschen för detta arbete me-

dan specialpedagogerna får fortsätta att göra speciallärarsysslor? Vilka konsekvenser får det i 

så fall för vilken riktning skolutvecklingen tar?  En tanke vore ju att specialpedagoger och 

förstelärare arbetade tillsammans men ingenstans har jag sett något skrivet om ett sådant sam-

arbete. Över huvud taget är det svårt att hitta texter där både specialpedagoger och förstelärare 

nämns. Det är som om deras världar aldrig berör varandra vilket är märkligt eftersom de båda 

förutsätts att, åtminstone på pappret, syssla med samma saker – att utveckla undervisningen. 

När specialpedagogens roll omtalas är det ofta i samband med att elever inte klarar skolans 

mål. Lösningen är då att specialpedagogen ger dessa elever ”speciell” undervisning, inte att 

specialpedagogen tittar på hur den ordinarie undervisningen fungerar och tillsammans med 

undervisande lärare funderar hur den kan förändras och utvecklas – att tillsammans pröva 

några nya hjul. Kan själva beteckningen ”specialpedagog” vara ett problem? 

När jag ombads förklara för en ingenjör vad en specialpedagog är utbildad till och gör (bör göra enligt 

examensordningen) så sade hon: ”Jaha, då förstår jag! I mitt jobb kallas den funktionen för kvalitetsut-

vecklare!” (Wallberg 2016) 

                                                            

12 ”TALIS, The Teaching and Learning International Survey, är en internationell studie som fokuserar på lärares 

och rektorers yrkesvardag. /…/ Studiens syfte är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares och rektorers 

arbetsvillkor. Studien är initierad av OECD och är ett samarbetsprojekt mellan OECD och deltagarländernas 

myndigheter med ansvar för utbildning. /…/TALIS har genomförts vid två tillfällen, 2008 och 2013. Sverige var 

med vid andra tillfället 2013 och ska delta 2018.” (Skolverket 2017) 
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I min kommun finns ”kvalitetsutvecklare” inom skolans förvaltning. Liksom för förstelärarna 

finns dock inget krav att man som kvalitetsutvecklare skall ha någon form av påbyggnadsut-

bildning. Men kanske räcker det med den erfarenhet dessa lärare skaffat sig genom åren? Låt 

oss titta på vilka utmaningar den svenska skolan står inför.  

        Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting 2015) ger nästan alla kommuner en 

samstämmig bild av vad det är skolan behöver prioritera att utveckla: ”Det handlar om att 

möta behoven hos nyanlända elever och hos elever som behöver extra anpassningar eller sär-

skilt stöd, utveckla inkludering samt att möta ökande psykisk ohälsa bland eleverna. Andra 

stora utmaningar är att finna lösningar för elever med långvarig skolfrånvaro och att ge effek-

tiva insatser till elever med läs- och skrivsvårigheter.” (a.a. s 18) Dessa områden anser SKL 

faller under elevhälsans ansvar och här nämns inte förstelärarnas kompetens alls vilket är 

synd. Min erfarenhet från att ha arbetat på gymnasiet med några av dessa lärare är att de verk-

ligen är oerhört kompetenta och har en genuin önskan om att utveckla undervisningen. Deras 

kompetens skulle kunna tillföra arbetet med exempelvis extra anpassningar mycket enär dessa 

anpassningar är tänkta att genomföras av de undervisande lärarna inom ramen för den ordina-

rie undervisningen. Å andra sidan nämns inte elevhälsan när det gäller arbetet med att höja 

måluppfyllelsen för eleverna vilket är förvånande då det finns forskning som pekar på ett öm-

sesidigt förhållande mellan hälsa och lärande. Elevhälsan är inte längre elevernas egen vård-

central eller företagshälsa utan elevhälsoarbetet skall ha ett tydligt kunskapsfokus. 

I skolors uppdrag med elevhälsan sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. I en kunskapsöversikt 

från Kungliga Vetenskapsakademin har forskarna belyst detta samband. Rapporten visar att det råder ett öm-

sesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Resultaten visar att god hälsa leder till ökat väl-

befinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Men de visar också att lärande i sig, att gå ut skolan 

med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap. (Nilsson, 2014 s 5) 

Emedan det endast är förstelärarna som framhålls i samband med det kollegiala lärandet så 

borde det följaktligen vara deras ansvar att driva skolutvecklingen även inom detta område. 

Mer rimligt är, anser jag, att elevhälsan samarbetar med förstelärarna för att utveckla under-

visningen. En arena där förstelärare och specialpedagoger kunde mötas och samarbeta skulle 

kunna vara de olika kunskapslyft Skolverket initierat men här verkar inte alla rektorer anse att 

specialpedagogerna självklart skall finas med vilket är synd. Det specialpedagogiska perspek-

tivet skulle kunna berika samtalen. Rektorerna anför såväl organisationsmässiga som resurs-

mässiga hinder för detta men till viss del handlar det kanske även om att man är tveksam till 

om specialpedagogens arbete har bäring på utvecklingen av den ordinarie undervisningen.  

        Hur formas då rektorers syn på specialpedagogens roll i skolan? Rektorsutbildningen 

(RUT) har säkert en viktig del i detta. Kanske kan det faktum att specialpedagogernas mer 
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traditionellt akademiskt upplagda påbyggnadsutbildning på flera sätt skiljer sig från RUT vara 

en del i förklaringen till varför rektorerna i första hand vänder sig till förstelärarna när det gäl-

ler det lokala skolutvecklingsarbetet. Rektorer har ofta en bakgrund som pedagoger och då 

rektorsutbildningen är såväl kortare som mindre akademiskt inriktad än Specialpedagogpro-

grammet känner de sig måhända mer befryndade med förstelärarna och delar deras synsätt på 

skola och skolutveckling. Detta medför att det kollegiala lärandet riskerar stanna vid ett de-

lande av lyckade lektioner i stället för ett utvecklande av det professionella omdömet. 

Genom det sätt som RUT framträder i måldokumentet hamnar akademiska värden som självständighet, kom-

plexitet, analys, argument, systematik, kreativ, kritisk och vetenskaplig i bakgrunden. (Bergh & Forsberg 

2016, s 59) 

Sedan slutet av 1960-talet har staten varit involverad i utbildningen av rektorer, till en början i 

form av kortare kurser men från och med 1976 genom en nationellt sammanhållen utbildning. 

Den svenska rektorsutbildningen har ett något annorlunda upplägg om man jämför den inter-

nationellt då den vänder sig till redan verksamma men nyblivna rektorer och dessutom starkt 

framhåller erfarenhetsbaserad kunskapsbildning. Dessutom betonas personliga kvalifikationer 

snarare än behörighetsutbildningar (Bergh & Forsberg 2016, ss 43-44). 

Medan en student på avancerad nivå i en ordinarie universitetskurs kan underkännas så är förutsättningarna 

för rektorsutbildningen annorlunda, då dess karaktär som uppdragsutbildning innebär att deltagarna redan har 

fått en anställning som de utbildas för, och därtill att utbildningen finansieras av arbetsgivaren. På så sätt 

uppstår en spänning mellan de akademiska kraven och att alla förväntas kunna gå igenom utbildningen, det 

vill säga även ”deltagare med mindre studievana”. (Bergh & Forsberg 2016, ss 60-61) 

2009 stramades utbildningen upp och ett Rektorsprogram etablerades vid sex högskolor/uni-

versitet. Programmet består av 30 högskolepoäng på avancerad nivå (att jämföras med Speci-

alpedagogprogrammet som omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå) jämnt fördelade på 

tre kunskapsområden: Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning samt 

Skolledarskap. Programmet är obligatoriskt för nyanställda rektorer och sträcker sig över 3 år 

(Bergh & Forsberg 2016, s 45; Skolverket 2015b, ss 5-7). Medan specialpedagogprogrammet 

är ett traditionellt akademiskt högskoleprogram liknar sålunda rektorsutbildningen mer en 

”yrkesutbildning” där praktiken sätts före teorin.  

[F]ramför allt betonas att RUT bör vara verksamhets- och erfarenhetsbaserad. I den meningen framträder tyd-

ligt praktikens primat. (Bergh & Forsberg 2016, s 67) 

Under min utbildning till specialpedagog ägnades en ganska stor del åt att sätta sig in i rektors 

uppgifter och ansvar eftersom vi antogs ha ett nära samarbete när vi väl kom ut i verksam-

heten. I rektorernas utbildning finns inte motsvarande del riktad mot specialpedagoger eller 

övriga i elevhälsan. I min intervjuundersökning gav de rektorer som gått rektorsutbildningen 

under de senaste åren en bild av att där i stället finns ett stort fokus på juridiken och då det i 
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Skollagen inte formuleras någon specialpedagogisk funktion motsvarande de mål som är fast-

ställda i examensordningarna för specialpedagog- respektive speciallärarexamen (Göransson 

m fl, s 8) så riskerar specialpedagogens uppdrag att bli ganska osynligt för rektorerna. 

Noterbart är att gängse använda ord som specialundervisning, specialpedagogik, speciallärare, specialpeda-

gog eller språkliga avledningar till dessa inte nämns i vare sig skollag (SFS 2010:800), skolförordning (SFS 

2011:185) eller läroplan (Lgr 11) – på ett undantag när.13 (Gerrbo 2012, s 51) 

Kan även detta vara en bidragande förklaring till varför rektorer inte använder specialpedago-

gerna till det de utbildas för – att arbeta övergripande och skolutvecklande – utan i stället vän-

der sig till de av Skolverket förordade förstelärarna?  

        Sammanfattningsvis konstaterar jag att förstelärare är duktiga lärare som inte behöver ha 

någon formell vidareutbildning. Om de därmed även är de mest lämpade att driva skolut-

veckling ställer jag mig tveksam till. ”Det skulle kunna vara så att interventioner som har 

goda effekter vad gäller kunskapsmålet i andra avseenden inte befrämjar skolans uppdrag” 

skriver exempelvis Almqvist m fl (2015 s 59). Lite senare konstaterar de även att ”intervent-

ioner som leder till att elevers lärande, kreativitet och förmåga att ta ansvar och demokratiska 

förhållningssätt utvecklas är att föredra” (a.a. s 59). Har förstelärarna detta synsätt? 

        I de skrifter Skolverket gett ut omtalas så gott som aldrig både förstelärarna och special-

pedagogerna samtidigt vilket jag anser är olyckligt. Risken finns att varken rektorer eller 

förstelärare över huvud taget reflekterar över om det kunde vara en god idé att ta med special-

pedagogerna i det kollegiala lärandet eller i den lokala skolutvecklingen. Detta kan resultera i 

att specialpedagogernas kompetens endast kopplas till elever som den ordinarie undervis-

ningen inte lyckats möta, med förhoppningen om att specialpedagogen kan lösa detta på indi-

vidnivå. Lösningar på grupp- eller organisationsnivå kommer då inte självklart att diskuteras 

vilket medför att problem i första hand ses som kopplade till eleverna – inte till lärmiljön. 

I den mån förstelärarna har önskat specialpedagogens medverkan i skolutveckling är det för att stödja ut-

vecklingsgruppen i deras utvecklingsarbete när det gäller hur man skall möta enskilda individer med sär-

skilda behov. (Larsson & Lindin 2016, s 34) 

Liksom rektorerna i min undersökning ser jag att förstelärares och specialpedagogers kompe-

tenser kompletterar varandra och således behövs bägge två i det kollegiala lärandet. Så ser 

dock inte den officiella retoriken ut vilket förbryllar mig.  

        Så vilka svar har jag funnit på mina undersökningsfrågor? Vilka slutsatser kan jag sam-

manfattningsvis dra? 

                                                            
13 ”I skollagen förekommer uttrycket specialpedagogiska insatser vid tre tillfällen (två gånger i samband med 

elevhälsans omfattning och en gång i samband med tystnadsplikt vid enskilt bedrivna verksamheter) men då 

utan att ge något egentligt exempel på hur sådana insatser kan ta sig uttryck.” (Gerrbo 2012, s 51) 
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Slutsatserna 
Inte kunde jag tänka mig innebörden i det att jorden är rund – att hur långt du än färdas så kommer du förr 

eller senare ändå alltid tillbaka till din utgångspunkt. Och knappast kunde jag heller tänka mig att universums 

ändlöshet innebär att vår tillvaro på en gång saknar centrum och att dess centrum finns överallt. (Rådström 

1996, s 50) 

 

Mitt övervägande intryck efter att ha lyssnat till rektorernas berättelser är att de eftersträvar att 

röra sig från ett åtgärdande arbete till mer främjande och förebyggande insatser och att åt-

minstone deras tankar är i rörelse från ett kategoriskt till ett mer relationellt synsätt beträf-

fande elevers upplevda skolsvårigheter. Att den bild de beskriver inte alla gånger överens-

stämmer med mina egna erfarenheter från mina år på gymnasiet betyder inte att jag misstror 

dem, deras strävanden är säkert uppriktiga. Snarare lutar jag åt att, i linje med dilemmaper-

spektivet, förstå det som så att det som rektorer vill och önskar inte alltid går att genomdriva. 

Orsakerna finns att söka såväl i organisationens tröghet till följd av dess löst kopplade delar 

som i styrsystemet. Rent formellt är rektorer klämda mellan de statliga direktiven i form av 

skollagens krav på alla elevers rätt till det stöd de behöver och kommunens absoluta dekret 

om en budget i balans. Gymnasiets organisation med flera rektorer som inte alla råder över sin 

egen elevhälsoorganisation bidrar också till att man som rektor nog måste inta en pragmatisk 

inställning och försöka hitta vägar att hantera kraven inom möjligheternas ramar. 

        I ett försök att se vilka potentiella svar mina forskningsfrågor har fått så menar jag att när 

det gäller rektorernas syn på specialpedagogens respektive förstelärarens uppdrag i det kolle-

giala lärandet så uppfattar samtliga rektorer jag intervjuade att dessa båda roller snarare kom-

pletterar än konkurrerar med varandra. Trots denna goda intention är det svårt att tydligt se 

hur samarbetet mellan de båda rollerna tar sig uttryck i verksamheten och med något enstaka 

undantag verkar inte rektorerna själva aktivt ha organiserat arenor för denna typ av samver-

kan. Även förstelärarnas uppdrag är ibland otydliga, inte minst för de rektorer som inte själva 

utsett de förstelärare de har utan som ”ärvt” dessa från sina företrädare. Främst förefaller 

förstelärarna ha uppdrag som handledare i de olika kunskapslyft Skolverket initierat eller ha 

IKT-uppdrag. Att handleda enskilda kollegor drar sig många förstelärare för att göra, trots att 

det står i samtliga förstelärares uppdragsbeskrivningar, då de anser att detta är alltför svårt och 

känsligt. Specialpedagogernas uppdrag i skolutvecklingsarbetet tycks ske under mer infor-

mella former när de är ute i arbetslagen och informerar. Oftast tenderar detta dock ha bäring 

på speciella elevers behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, specialpedagogernas prak-

tiska kunskap på organisationsnivå förbises ofta, även om rektorerna även nämner att special-

pedagogerna finns med i arbetet med att göra undervisningen mer tillgänglig för fler elever.  
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        De texter jag läst ger intryck av att förstelärarna och specialpedagogerna inte existerar i 

samma universum. När specialpedagogerna ses som en nyckelfigur handlar det om att öka till-

gängligheten så att fler elever kan få den hjälp och det stöd de behöver i det ordinarie klass-

rummet samt att tillsammans med övriga elevhälsan arbeta mot att förbättra den psykiska 

ohälsan och då omtalas inte förstelärarna, vilket är synd, enär deras mycket goda ämnesmäss-

iga kompetens skulle kunna berika samtalen och funderingarna. I texter om kollegialt lärande 

framhålls däremot i princip enbart förstelärarna, där är specialpedagogerna aldrig omnämnda 

vilket är en gåta för mig då specialpedagogens utbildning, med stora delar riktade mot såväl 

handledande samtal som organisationsteori, borde kvalificera specialpedagogerna att tillsam-

mans med förstelärarna vara en viktig del i det lokala utvecklingsarbetet.  Dock börjar fler än 

jag ifrågasätta den rådande situationen, det börjar komma tankar i rörelse på olika håll.   

        Det finns flera tänkbara faktorer vad som formar rektorernas uppfattningar. En kan vara 

specialpedagogens speciella historia. Yrkesgruppen tillkom utifrån en politisk vilja att för-

ändra skolan, inte som svar på ett upplevt behov hos de verksamma. Att professionen heter 

”specialpedagog” kan vidare göra det extra svårt att bryta den invanda tankefiguren att en del 

elever behöver en ”speciell sorts pedagogik – en specialpedagogik”. Det faktum att vi både 

har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrar säkert också till bilden av att 

specialpedagoger ska syssla med något annat än den ordinarie undervisningen. 

        Rektorsutbildnings roll får inte heller ignoreras. Rektorsprogrammet skiljer sig från Spe-

cialpedagogprogrammet när det gäller den akademiska betoningen och verkar dessutom ha ett 

stort fokus på juridiken, det var i alla fall de delar rektorerna jag intervjuade sa sig komma 

ihåg allra mest. Då specialpedagogen är så gott som osynlig i skollag och andra styrdokument 

så bli rektorerna lämnade ganska ensamma att utforska vad de kan tänkas använda specialpe-

dagogen till. När så de texter som Skolverket ger ut om det kollegiala lärandet enbart beskri-

ver förstelärarnas roll är det kanske inte så konstigt att specialpedagogerna inte blir engage-

rade i det lokala utvecklingsarbetet av den ”vanliga undervisningen”. 

        Vilka konsekvenser detta får valet av åtgärder när elever inte når målen är omöjligt att 

säkert säga. En inte alltför spekulativ tanke är att om specialpedagogerna även fortsättningsvis 

hålls utanför det kollegiala lärandet så finns risk att det kategoriska perspektivet återigen vin-

ner mark och att den inkluderande tanken med en-skola-för-alla kommer allt längre bort. Om 

specialpedagogens praktiska kunskap att kunna sätta igång tankeprocesser hos andra utan att 

komma med givna lösningar – att få kollegorna att utveckla sitt eget praktiska omdöme – inte 

får en mer framträdande plats finns det dessutom en risk att det kollegiala lärandet endast blir 

ett kollegialt delande där röststarka pedagoger får en arena att berätta om lyckade projekt.        

        Så ser det ut från min utkiksplats men om jag skådar framåt – hur ser min Vision ut?
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Del V: Vision 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 
Oändligt är vårt stora äventyr. 

 (Ur Karin Boyes dikt I rörelse, ur Härdarna 1927) 
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Sammanfattningen  

Phenomenology does not just pose a problem to be solved or a question to be answered. A good phenomeno-

logical study almost always starts with wonder or passes through a phase of wonder. (van Manen 2014, s 37) 

 

I denna studie har jag försökt att få syn på verksamma rektorers bilder av specialpedagogens 

roll och genom att lyssna till de berättelser de så generöst delat med sig av förstår jag deras 

beslut och handlande på ett delvis annorlunda sätt. Eftersom jag har behövt sätta mina egna 

erfarenheter i relation till såväl rektorers uppfattningar som till de texter jag läst föreställer jag 

mig att jag utökat min yrkesmässiga verktygslåda och att min praktiska kunskap därmed har 

utvecklats. Under arbetets gång har också fler frågor väckts. Men innan vi tittar framåt så låt 

mig emellertid först göra en resumé.  

        Min resa började i Frustration över att specialpedagogerna är en outnyttjad resurs i det 

kollegiala lärandet. För att förstå varför gick jag till Aktion och beslöt mig för att genomföra 

en kvalitativ intervjuundersökning med några gymnasierektorer då rektors pedagogiska ledar-

skap ses som avgörande för den lokala skolutvecklingen eftersom det är rektor som leder och 

fördelar arbetet i skolan. Jag fick Inspiration av att läsa texter kring ”De specialpedagogiska 

perspektiven”, ”Förstelärarreformen” samt ”Det kollegiala lärandet” och övergick sedan till 

en Reflektion över det jag fått fram via intervjuer och textstudier. Så långt kommen behöver 

jag nu fundera lite över mitt val av metod och här tycker jag att den kvalitativa metoden med 

intervjuer och litteraturstudier väl fyllt mitt syfte. De texter jag läst har jag kunnat bryta mot 

mina egna erfarenheter och mot rektorernas berättelser, jag har hittat flera möjliga förkla-

ringar till att situationen ser ut som den gör och fått en klarare bild av rektorers uppfattningar. 

Därmed har även en större förståelse för deras beslut och handlande förunnats mig. Använ-

dandet av semistrukturerade samtal gav viss frihet för såväl rektorerna att välja vad de ville 

dela med sig av och för mig själv att följa upp med olika frågor, vilket gjorde att varje intervju 

blev både unik och delvis även lik de andra. Då berättelser alltid innehåller mer information 

än vad en första tolkning ger vid handen så gav mig mitt val av metod, att flera gånger gå till-

baka till mina transkriptioner av intervjuerna, en möjlighet att få syn på saker som från början 

låg dolda. Jag är särskilt glad över att jag valde att intervjua rektorer med mycket olika lång 

erfarenhet, på detta sätt blev det tydligt vilken roll rektorsutbildningen kan tänkas ha då jag 

tyckte mig se en skillnad mellan rektorer som nyligen fullföljt Rektorsprogrammet i förhål-

lande till dem som genomfört sin utbildning tidigare.   

        Men nu är det hög tid att försöka avsluta min ”bildningsresa” genom att finna en hamn 

varifrån jag kan blicka lite framåt och eventuellt planera för en fortsatt seglats.   
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Avslutningen   

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. (Tranströmer 1989) 

 

Carola Aili jämförde i en artikel i Pedagogiska Magasinet (nr 1/2006) sjukvården med skolan. 

Läkarna ser ”de avvikande fallen” som något som driver utveckling framåt och hon menar att 

lärarna borde göra detsamma. Av tradition har så inte varit fallet utan pedagoger har överläm-

nat åt företrädare för andra yrkeskårer att lösa problemen med elever som av olika skäl inte 

når målen, i stället för att själva utveckla en kunskap att hantera dessa svårigheter som skol-

problem och inte brister hos de enskilda individerna. 

Om man använder psykologins språk och tankemodeller kommer de avvikande fallen att framstå som ett pro-

blem, inte för pedagoger, utan för psykologer att lösa. Om man ser de avvikande fallen som resultatet av bris-

ter i hemmet eller samhälleliga brister, kommer de avvikande fallen att framstå som problem, inte för peda-

goger, utan för socialtjänsten och politikerna och så vidare. Hade lärarkåren definierat det som sin uppgift att 

hantera alla barn i skolan hade kåren utvecklat sådana kunskaper. Det behöver inte handla om att lärarna ska 

lösa sociala familjeproblem. Det betyder att lärarna ska kunna lära barn läsa, skriva etcetera, trots att de har 

sociala problem. (Aili 2006, s 70) 

Specialpedagogernas arbetsuppgifter kretsar mycket kring de ”avvikande fallen” och vi har 

många tankar hur man genom åtgärder på organisations, grupp- och individnivå skulle kunna 

hjälpa fler elever att klara målen i skolan om vi gavs möjlighet att tillsammans med lärarna 

försöka ”pröva andra hjul”. Själv har jag en tanke om att man i stället för de olika typer av 

stödverksamheter som skolorna gärna organiserar – med namn som ”Lilla gruppen”, ”Oasen” 

eller ”Stödet” – skulle ha Utvecklingsavdelningar. Dessa skulle dels främja elevernas kun-

skapsutveckling men framför allt vara en drivkraft i lärarnas professionsutveckling. Om man 

tog till vara den kunskap som finns hos de som arbetar med de elever som den ordinarie 

undervisningen ännu inte klarar blir det tydligt vad det är som skolorna behöver utveckla 

kompetens kring. Genom att knyta förstelärare och specialpedagoger till skolornas utveckl-

ingsavdelningar kunde dessa bli en utgångspunkt och motor för skolutvecklingen i linje med 

Timperleys (2013) tankar att det lokala utvecklingsarbetet ska utgå från vad det är eleverna 

ännu inte kan och att man utifrån detta bör fundera över vilken kompetens lärarna då behöver 

utveckla för att bättre kunna stötta eleverna. Även en av rektorerna jag intervjuade uttryckte 

ett liknande synsätt. 

S: Jag kallar ju dom här eleverna för skolutvecklare istället för problemelever utifrån man… ja man kan lära 

sig mycket om man tar deras situation på allvar så att säga. (rektor 4) 

Det var för att komma ifrån synsättet att få eleverna att passa skolan och i stället försöka få 

skolan passa eleverna som speciallärarutbildningen ersattes med specialpedagogprogrammet. 

I realiteten förändrades dock inget annat än namnet, fortfarande är det sällsynt att specialpeda-
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goger arbetar övergripande med organisation och skolutveckling. Formulerings- och reali-

seringsarenans berättelser skiljer sig åt. Visionens bilder är inte desamma som verklighetens. 

        Förändringar krävs på flera nivåer – inte minst från politiskt håll. Både de senaste 

TIMMS- och PISA-undersökningarna visade att Sveriges kunskapsresultat nu åter börjat öka. 

Däremot kunde man i PISA-resultaten utläsa att skillnaderna mellan skolor med bra och då-

liga resultat kvarstod och förstelärarreformen har inte, som avsett var, kunnat kompensera för 

detta. De alltmer ökande klyftorna mellan olika grupper håller på att slita isär vårt samhälle 

och hotar på sikt demokratin. ”Ekonomi är inte något som bara drabbar de fattigaste. Ojämlik-

heten har vuxit i hela västvärlden. Samhällen är alltid relationella; jämförelser med andra spe-

lar roll” skriver författaren och huvudsekreteraren i LO:s jämlikhetsutredning, Marika Lind-

gren Åsbrink, i Dagens Nyheter (2017) i början av januari. Vi är alla förlorare om denna trend 

håller i sig. Inte bara de fattiga utan också de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa 

och kortare liv (Wilkinson & Pickett 2010). Även den stora brittiska undersökningen Cam-

bridge Primary Review tar upp de konsekvenser ett ojämlikt samhälle får för utbildningskvali-

teten och utifrån sina resultat rekommenderas politikerna att minska klyftorna i samhället när 

det gäller ekonomiska resurser, välfärd och tillgång till utbildning (Thavenius 2011).  

        Eftersom pedagogers möjligheter att göra ett gott arbete är avhängigt de ramar som sätts 

av politiska beslut så skulle det vara intressant att i en framtida forskningsuppgift studera ut-

bildningspolitiken. Det vore oerhört spännande att få en inblick i hur man ser på det lokala 

skolutvecklingsarbetet på Utbildningsdepartementet – såväl vilken bild man har av hur skolut-

veckling går till som inom vilka områden skolutveckling behövs samt vilka aktörer man där 

ser som viktiga att leda och driva arbetet. Själv tänker jag att vikten av att ”katedralbyggan-

det” får plats i våra samtal – att vi reflekterar över vilket samhälle vi vill ha och vilka medbor-

gare vi ska utbilda – i dagsläget inte nog kan understrykas.  ”2016 är ett av de där åren när det 

som synes omöjligt, blev verklighet: UK röstade verkligen för att lämna EU, Donald Trump 

blev verkligen USA:s näste president. Det omöjliga, det borträknade, blev plötsligt verklig-

het” skriver historikern Helene Lööw (2016). Efter ett år som 2016 behöver skolans demokra-

tiska och sociala mål lyftas, vi får inte stirra oss blinda enbart på kunskapsresultaten. För att 

åstadkomma förändring behöver man emellertid först förstå hur andra förstår situationen – 

såsom exempelvis politiker – något som manar till eftertanke. 
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Epilogen  

Till eftertanke 

Om jag vill lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 

och börja just där. 

Den som inte kan det 

lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon 

måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det, 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att 

hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 

att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa någon. 

(Søren Kirkegaard 1859) 

På väg hem från ännu ett seminarium, nästan ett år efter min berättelses början, låter jag min-

net få fritt spelrum medan ögonen följer vårvinterlandskapet utanför tågfönstret. Har jag fått 

syn på rektorernas bilder när jag lyssnat på deras berättelser så jag nu åtminstone förstår vad 

det var jag för ett år sedan inte förstod? Svaren har kanske till viss del uteblivit men jag kän-

ner ändå att ”jag är förvirrad på en högre nivå” och jag skänker en tacksamhetens tanke till 

alla dem som bidragit till att jag lyckades genomföra denna ”bildningsresa”.  

        Tack till mina seminarieledare, seminariedeltagare och kollegor för alla givande samtal 

och diskussioner vi haft. Stort tack till min handledare för professionell och utvecklande stött-

ning i skrivarbetets mot- och medgångar. Mina vänner vill jag tacka för deras tålamod och 

förståelse för att mitt sociala umgänge tidvis varit ganska sparsmakat och detta gäller även 

min familj som dessutom fått stötta och se till att vardagens alla bestyr underlättats för mig. 

Ett särskilt varmt tack till min make och vår son som bistått med diverse teknisk support med 

datorn. Jag står även i tacksamhetsskuld till Camilla som hjälpte mig med det engelska 

abstractet och gav värdefulla synpunkter på texten samt till mina skolledare som möjliggjorde 

att jag kunde fullfölja min utbildning. Avslutningsvis vill jag framföra mitt varma tack till de 

rektorer som så generöst delade med sig av sina tankar och – till sist – ett stort tack för att du 

som läsare tog dig tid, jag hoppas texten även satt dina tankar i rörelse.
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Bilaga 2 

Examensförordningarnas målformuleringar för  

Speciallärare respektive Specialpedagog (SFS 2011:688) 

 
Understruken samt grönfärgad = gemensam 

Normal samt gulfärgad = enbart speciallärarexamen 

Kursiverad samt blåfärgad = enbart specialpedagogexamen 

Speciallärarexamen 

Mål 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kun-

skap och förmåga som krävs för att självständigt ar-

beta som speciallärare för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

samt kunskap om relationen mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesut-

övningen, 

– visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt 

stöd i ett historiskt perspektiv, 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- 

och begreppsutveckling och stimulans av denna, 

– visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor 

och betygssättning, och 

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers lä-

rande och, beroende på 

vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap 

om 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

2. barns och elevers matematikutveckling, 

3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och 

deras allsidiga kunskapsutveckling 

i relation till undervisningsämnen eller ämnesområ-

den, 

4. barn och elever med synskada och deras allsidiga 

kunskapsutveckling i 

relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 

5. barn och elever med grav språkstörning och deras 

allsidiga kunskapsutveckling 

i relation till undervisningsämnen eller ämnesområ-

den, eller 

6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras 

allsidiga kunskapsutveckling 

i relation till undervisningsämnen eller ämnesområ-

den. 

 

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt ta ini-

tiativ till, analysera och medverka i förebyggande ar-

bete och bidra till att undanröja hinder och svårig-

heter i olika lärmiljöer, 

Specialpedagogexamen. 

Mål  

För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan 

kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 

arbeta som specialpedagog för barn och elever i be-

hov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fri-

tidshem, skola eller vuxenutbildning. 

 

Kunskap och förståelse 

För specialpedagogexamen skall studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och 

beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yr-

kesutövningen, och 

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom speci-

alpedagogik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdighet och förmåga 

För specialpedagogexamen skall studenten 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifi-

era, analysera och medverka i förebyggande arbete 

och i arbetet med att undanröja hinder och svårig-

heter i olika lärmiljöer, 
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– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och 

genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i sam-

verkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens lärmil-

jöer, 

– visa förmåga att, beroende på vilken specialisering 

som valts, vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i frågor som rör 

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

2. barns och elevers matematikutveckling, 

3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och ele-

ver med dövhet eller hörselskada, 

4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och ele-

ver med synskada, 

5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och ele-

ver med grav språkstörning, 

eller 

6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och ele-

ver med utvecklingsstörning, 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppfölj-

ning och utvärdering samt leda utveckling av det pe-

dagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 

hos alla barn och elever, 

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet el-

ler eleven får sin undervisning och vistas under för-

skole- eller skoldagen, och 

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat ar-

betssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckl-

ing eller matematikutveckling ska också studenten 

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa meto-

der för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- 

och läsutveckling eller matematikutveckling. 

  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska om-

rådet göra bedömningar med hänsyn till relevanta ve-

tenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget 

forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av samarbete och samver-

kan med andra skolformer och yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 

kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens. 

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genom-

föra pedagogiska utredningar och analysera svårig-

heter på organisations-, grupp- och individnivå, 

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att 

genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda 

aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och 

utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 

för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

– visa förmåga att självständigt genomföra uppfölj-

ning och utvärdering samt leda utveckling av det pe-

dagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven 

hos alla barn och elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För specialpedagogexamen skall studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska om-

rådet göra bedömningar med hänsyn till relevanta ve-

tenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget 

forsknings- och utvecklingsarbete, 

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samver-

kan med andra yrkesgrupper, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 

kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 

 

 

Referenser: 

https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110688.pdf  

 

 

 

https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110688.pdf
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Örebro 13 september 2016 

Hej rektor! 

Jag heter Marie Åhrling-Nykvist och arbetar efter några år på gymnasiet nu åter som specialpedagog i 

grundskolan, närmare bestämt på Navets skola, en F-9 skola belägen på Ladugårdsängen i Örebro. Jag 

har under flera år strävat efter att som verksam pedagog beforska min egen verksamhet i syfte att ut-

veckla och förbättra min och mina kollegors praktik.14 Jag skall nu påbörja den avslutande uppsatsen 

inom ramen för masterprogrammet i Praktisk kunskap vid Södertörns högskola och vill genomföra 

några intervjuer.  

        Örebro kommun har nyligen fastställt målet att år 2025 vara bland de tjugofem bästa skolkommu-

nerna.15 Vägen dit är dock ganska lång. I Nerikes Allehanda 20151106 fanns en artikel som berättade 

att enbart 64 % av eleverna på gymnasiet klarar av att ta examen inom tre år vilket renderar kommu-

nen plats 100 av de 222 kommuner som har en eller flera gymnasieskolor.  Efter att under flera år ar-

betat på gymnasiet är jag sedan detta läsår tillbaka i grundskolan och kan då se att synen på arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd skiljer sig. Eftersom rektors avgörande roll som pedagogisk ledare 

alltmer uppmärksammats i skolforskningssammanhang är jag nyfiken på hur rektorer på gymnasiesko-

lan använder sina specialpedagoger, i synnerhet hur dessa rektorer uppfattar skillnaden mellan förste-

lärarnas och specialpedagogernas roll i det lokala skolutvecklingsarbetet. Min ambition i min master-

uppsats är att försöka få syn på gymnasierektorers bilder av specialpedagogens roll i förhållande till 

organisation, skolledning och utbildningspolitik och höra hur rektorer på gymnasiet uppfattar att speci-

alpedagogernas kompetens bäst skulle kunna användas i skolans organisation för att höja måluppfyl-

lelsen, öka likvärdigheten och förverkliga visionen om ”en skola för alla”. 

        Jag skulle därför vilja träffa några verksamma rektorer inom gymnasieskolan för en kor-

tare intervju (45-60 minuter). Jag är flexibel med tider men gärna måndagar efter 14.00 eller fre-

dagar efter 13.00 någon gång under veckorna 38-44. Intervjuerna kommer att spelas in, transkribe-

ras, avidentifieras och kodas för att se vilka bilder som framträder.  Studien är kvalitativ till sin karak-

tär och följer vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav för forskning. Dessa berör informationskra-

vet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär att inspelningarna end-

ast kommer att användas i detta forskningssammanhang och efter studiens slut kommer de att förstö-

ras. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att vara offentlig att läsa via DiVA, det elektroniska arkiv där 

uppsatser från universitet och högskolor publiceras. Jag kommer även att skicka ett eget exemplar till 

de informanter som så önskar. Deltagandet är självklart frivilligt och som informant har man hela tiden 

rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva motivera eller förklara sig. Min förhoppning är att denna 

uppsats kan bidra till att kommunen når sin målsättning ”Topp 25 2025” 

        Jag svarar gärna på frågor och sådana kan också ställas till min handledare professor Fredrik Sve-

naeus (fredrik.svenaeus@sh.se) 

        Har du möjlighet att avsätta 45-60 minuter för en intervju med mig? Jag vore mycket tacksam, 

mejla förslag på tider till: marie.ahrling.nykvist@orebro.se eller ring mig på telefon 0730-775492 

        Jag ser fram emot att få träffas för att ta del av dina tankar och berättelser! 

Marie Åhrling-Nykvist 

Specialpedagog, Navets skola 

 

 

                                                            
14 (se bland annat https://www.lararforbundet.se/artiklar/vi-behover-fler-larare-som-forskar-cd66d194-c0d0-

453d-839e-5841b9e85567; http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/03/varje-skola-behover-fors-

kande-larare; http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/12/09/fler-larare-maste-fa-forska samt 

http://www.sydsvenskan.se/2015-11-24/larare-ska-forska-sjalva-for-battre-skolresultat). 
15 http://na.se/nyheter/orebro/1.3512335-orebro-ska-bli-bland-de-framsta-i-klassen 

mailto:marie.ahrling.nykvist@orebro.se
https://www.lararforbundet.se/artiklar/vi-behover-fler-larare-som-forskar-cd66d194-c0d0-453d-839e-5841b9e85567
https://www.lararforbundet.se/artiklar/vi-behover-fler-larare-som-forskar-cd66d194-c0d0-453d-839e-5841b9e85567
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/03/varje-skola-behover-forskande-larare
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/03/varje-skola-behover-forskande-larare
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2015/12/09/fler-larare-maste-fa-forska
http://www.sydsvenskan.se/2015-11-24/larare-ska-forska-sjalva-for-battre-skolresultat
http://na.se/nyheter/orebro/1.3512335-orebro-ska-bli-bland-de-framsta-i-klassen
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Utsänt 20161112 

 

 

Hej!  

Först vill jag ännu en gång tacka för din tid och att du så generöst delade med dig av dina tan-

kar och erfarenheter – det var oerhört intressant. 

Jag har nu lyssnat igenom intervjuerna och transkriberat dem och upptäckt att jag glömt att 

fråga hur många elever och personal (på ett ungefär) du är rektor för – några berättade det 

spontant medan jag som sagt glömde att efterfråga detta hos några andra. 

Om du har möjlighet att mejla mig dessa två korta uppgifter vore jag mycket tacksam.  

Kanske är det också några tankar som dök upp efter intervjun som du också vill skicka med – 

i så fall tar jag bara tacksamt emot dem 

Än en gång stort tack för ditt deltagande 

Marie Åhrling-Nykvist  

Student på mastersprogrammet i praktisk kunskap vid Södertörns högskola  
  

 

 

 


