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Sammanfattning  

Denna fenomenografiskt inspirerade studie har som syfte att öka kunskapen om variationen i 

specialpedagogers uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser. Syftet är även att 

försöka fördjupa förståelsen för specialpedagogers inflytande på lärares kompetensutveckling. I studien 

intervjuas åtta utbildade specialpedagoger från sammanlagt fyra kommuner i södra och norra Sverige. 

Tillsammans representerar de samtliga stadier på grundskolan och även gymnasieskolan. I den 

fenomenografiska analysen kartlades specialpedagogernas uppfattningar, varvid sex kategorier 

framkom. Dessa är Planering av kompetensutveckling, Samarbete skolledningen,  

Informationsöverlämnande, Experten – inspiratör och stöd, Handledning samt Mentorsroll. Inom 

handledningskategorin utkristalliserade sig tre undergrupper, Enskild handledning, Grupphandledning 

och Handledning i kurser.   

  

Bilden som framträdde i studien visar att specialpedagogers bidrag till kompetenshöjande insatser och 

lärares kompetensutveckling är omfångsrik. Handledning i olika former utgör en stor del av 

specialpedagogernas inflytande på lärares kompetensutveckling. Men specialpedagogens 

handledningsinsatser är beroende av respektive verksamhets sociokulturella kontext, av 

specialpedagogernas kompetens och dessutom av deras personlighet. Specialpedagogens arbetsuppgifter 

behöver ständigt diskuteras så att inga begränsande ramar uppstår som hindrar specialpedagogen från att 

bidra till skolans kompetenshöjande insatser och därmed lärares kompetensutveckling.  

Nyckelord  

Specialpedagog, kollektivt lärande, handledning, handledningssamtal, grupphandledning, 

kompetensutveckling, kompetenshöjande insatser, skolutveckling, lärares lärande  
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Gulla Schornack 

1. Inledning  

Kompetensutveckling är idag en central aspekt för att höja skolans kvalitet. Det visar inte minst 

alla nya kompetenshöjande utbildningserbjudanden som kommer från till exempel Skolverket 

(2017). I den nyligen publicerade skriften Olika är normen. Att skapa inkluderande lärmiljöer 

i skolan (SKL, 2017) kan vi läsa att de nationella skolutvecklingsinsatser som nu erbjuds utgår 

från lärares gemensamma lärande genom till exempel läsning av aktuell forskning. På flera 

ställen i skriften beskrivs det kollegiala lärandet som en förutsättning för att lyckas med 

skolutveckling. Dessutom konstateras det att elevhälsan ”har bidragit med 

kompetensutveckling av och handledning till såväl enskilda lärare som arbetslag i 

utvecklingsarbetet” (SKL, 2017, s. 33). På Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSMs, 

hemsida står att det ”finns också stora vinster med att elevhälsoteam respektive förskoleteam 

eller motsvarande är med och leder kompetensutvecklingsprocessen” (2016).  

  

Som en del av de nationella satsningarna erbjuder Skolverket nu, det vill säga vårterminen 2017, 

åtta nationella utvecklingsprogram på sin hemsida (2016a) som stöd för skolornas 

kompetensutveckling. ”Stödet till lärarna ska tas till nya höjder” (Wallin, 2017, 10 februari) 

enligt Kjell Hedvall, enhetschef på Skolverket. Skolverket och även SPSM anger 

specialpedagoger som lämpliga handledare för sina kompetenshöjande insatser (jmf Skolverket, 

2016b, SPSM, 2016). Malin Larsson och Marie Lindin (2016) konstaterar å andra sidan i sin 

kvalitativa intervjustudie med rektorer, förstelärare och specialpedagoger att 

specialpedagogernas kompetens inte utnyttjas fullt ut när det gäller skolors pedagogiska 

utvecklingsarbete.   

  

Specialpedagoger har genom sin utbildning tillägnat sig kompetensen att arbeta förebyggande 

för ett inkluderande arbetssätt i skolan. I det arbetet kan specialpedagogerna fungera som 

samtalspart eller handledare (von Ahlefeld Nisser, 2014). Enligt Désirée von Ahlefeld Nisser  

bör man dock återkommande diskutera och tydliggöra specialpedagogernas uppgifter inom en 

skola. Specialpedagoger bör i stället för att undervisa ”ha rollen som utmanare av invanda 

strukturer och för-givet-tagna sanningar” (s. 20). Vidare skriver von Ahlefeld Nisser att 
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specialpedagoger genom sitt arbete ska utveckla både själva organisationen och lärmiljön för 

elevers bästa.  

  

Med tanke på Larssons och Lindins (2016) studie, det utökade utbudet av kompetenshöjande 

insatser som nu erbjuds (jmf Skolverket, 2016a; SPSM, 2015) och inte minst med tanke på 

specialpedagogers uppdrag att ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet” (SFS 2007:638) är 

det intressant att se på specialpedagogernas bidrag i skolans kompetensutveckling.  Vilken 

bidragande roll uppfattar specialpedagoger med deras utbildning som kvalificerade 

samtalsledare och rådgivare att de har vid olika kompetenshöjande insatser som sker på skolor? 

Känner specialpedagoger att de är aktivt delaktiga i deras skolors kompetenshöjande insatser 

och att deras kompetens tas till vara?  

  

1.1 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om variationen i specialpedagogers 

uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser.  Men genom studien vill jag 

även försöka fördjupa förståelsen för specialpedagogers inflytande på lärares 

kompetensutveckling.   

  

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar:  

• Vad anser specialpedagogerna vara kompetenshöjande insatser?  

• Vid vilka insatser upplever specialpedagogerna att de har en roll som bidragande till 

lärares kompetensutveckling?  

Den bild som genom min studie träder fram hoppas jag kan tjäna som inspiration till förslagsvis 

nyutbildade specialpedagoger så att de kan ta sig an och erövra nya uppgifter när det gäller 

kompetenshöjande insatser på deras skolor. Dessutom kan kanske specialpedagogernas 

medverkan i skolors utvecklingsinsatser bidra till höjd specialpedagogisk medvetenhet hos 

lärare.  

  

1.2 Uppsatsens disposition  

Min uppsats består av åtta kapitel. Efter denna inledande del ger jag i andra kapitlet 

bakgrundsinformation som är tänkt att underlätta förståelsen av empirin och analysen genom 

att bland annat begrepp förklaras. I tredje kapitlet redogör jag för den forskning som jag i min 
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analys kopplar empirin till. Därefter beskrivs i efterföljande kapitel den fenomenografiska 

ansatsen med dess teoretiska utgångspunkter. Metod och genomförande redovisas i kapitlet 

därpå och följs av studiens resultat. De två sista kapitlen utgörs av analysen och diskussionen.  

  

2. Bakgrund   

Innan jag kommer in på den vetenskapliga förankringen tydliggör jag i denna del företeelser 

och begrepp som har dykt upp på intervjuerna. Även om vissa begrepp kan uppfattas vara 

självklara kan tolkningen och innebörden av dem ändå variera från person till person. Därför 

sätter jag begreppen i relation till styrdokument och annan relevant litteratur och försöker 

definiera och avgränsa dem så som de används i denna studie.    

  

2.1 Specialpedagogens yrkesroll  

 I Skollagen (SFS 2010:800) fastslås att det i skolans elevhälsa ska ”finnas tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (2. 

Kap, 25§). Till skillnad från andra yrken eller professioner som till exempel sjuksköterska och 

kurator, namnges inte specialpedagogen som yrkesbeteckning. Detta innebär i praktiken att 

även personer utan specialpedagogisk yrkesexamen kan inneha en sådan befattning på skolor 

vilket till exempel Kerstin Göransson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlaugur Magnusson 

och Claes Nilholm (2015) tar upp i sin enkätstudie om specialpedagogers arbetsuppgifter.  

  

Men utbildade specialpedagoger har en gedigen utbildning bakom sig för att på ett 

professionellt sätt kunna ta sig an utmanande arbetsuppgifter på sina skolor. Den första 

speciallärarutbildningen startade redan 1962 och ersattes 1990 av en specialpedagogexamen 

med fyra inriktningar. Specialpedagogens uppgifter flyttades från enbart att ha enskild 

undervisning eller undervisning i liten grupp till en mer handledande roll (jmf Högskoleverket, 

2012; Lansheim, 2010). Ytterligare en förändring skedde 2001 då Högskoleverket (2012) 

formulerade nya uppgifter för specialpedagoger. Dessa skolutvecklande uppgifter finns i stor 

utsträckning kvar i den nuvarande examensordningen (SFS 2007:638). I samband med det 

återinfördes speciallärarexamen. Enligt Högskoleverket (2012) var ”[e]tt sätt att skilja de två 
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yrkesgrupperna åt [...] att beskriva specialpedagogens arbete som ett arbete för barn och elever, 

medan specialläraren arbetade med barn och elever” (s. 11).  

  

Utifrån examensordningen (SFS 2007:638) utbildas specialpedagoger för att ha insikt i aktuell 

forskning och utvecklingsarbete. Specialpedagogens arbete ska vara förebyggande så att 

skolans lärmiljö kan anpassas på de tre nivåerna individ, grupp och organisation. I 

examensordningen nämns också specialpedagogens förmåga att följa upp och utvärdera det 

pedagogiska arbetet på skolan och på så sätt utveckla verksamheten. Specialpedagogen ska i 

sitt arbete samverka med skolans övriga personalgrupper och externa aktörer vid anpassningar 

av lärmiljön och därigenom stödja elever i deras utveckling. Dessutom ska specialpedagogen 

”vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor” (SFS 

2007:638, s. 5). I sina bedömningar ska specialpedagogen agera utifrån specialpedagogiska men 

även empatiska och etiska aspekter. Avslutningsvis fastslår examensordningen att 

specialpedagogen själv ska kunna höja sin egen kompetens utifrån de behov som uppstår.  

  

Specialpedagogen har i och med arbetsuppgifterna ovan en central roll i skolans kvalitetsarbete 

och ett ansvar att ett specialpedagogiskt förhållningssätt genomsyrar skolans dagliga 

verksamhet (jmf SOU, 1999:63a). I lärarutbildningskommittén slutbetänkande står även att:  

specialpedagogen kan med sin unika kompetens utgöra ett centralt stöd för skolans ledning. Det 

kan innebära att specialpedagogen tillsammans med annan elevvårdspersonal deltar i skolans 

ledningsgrupp när man t.ex. diskuterar policyfrågor, […] samt skolans samlade behov av 

kompetensutveckling för att motverka segregering (SOU, 1999:63a, s. 194).  

  

Dessutom kan vi där också läsa att specialpedagogen ska göra klassrumsobservationer för att 

sedan i samråd med berörda kunna utveckla åtgärdsprogram utifrån elevens behov.   

  

Observationer och coaching är också något Helene Timperley (2014) tar upp som exempel på 

arbetssätt för att utveckla en lärande skolkultur. För detta krävs en lärande ledare som också 

inkluderas i lärandet. Denna process att gemensamt lära och utvecklas kallar Timperley för 

lärande gemenskaper. För att de kollegiala lärandeprocesserna i dessa grupper ska bli effektiva 

tar Timperley upp förutsättningar som den engelska professorn Louise Scholl kommit fram till 

är nödvändiga. Där ingår just ett delat ledarskap med deltagarna och förmågan att skapa 

förtroendefulla relationer. Ledaren har en svår uppgift när det gäller det professionella lärandet 

enligt Timperley eftersom de behöver skapa ett utvecklingsbehov hos deltagarna för att lyckas 

med det skolutvecklande uppdraget de har.   
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2.2 Handledning   

Begreppet handledning kan idag innebära många olika former av samtal mellan människor  

(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Birgit Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman  

belyser till exempel skillnaden mellan konsultation eller vägledning och handledning. 

Handledning sker över längre tid och deltagarna förväntas själva komma till insikt genom 

reflektioner. Jag använder mig i denna studie endast av begreppet handledning även om vissa 

samtal i empirin skulle kunna tolkas som en form av kortsiktig konsultation. Precis som 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman avser jag i denna studie möten mellan personal 

verksamma i skolans värld, men i min definition inkluderas även individuell handledning och 

inte endast grupphandledning. Ann Ahlberg (2015) konstaterar att:  

  

För att samtal ska betraktas som handledning ska de ingå i en professionellt präglad utbildning 

eller yrkespraktik och knyta an till yrkesutövarens egen verksamhet. Handledning ska bedrivas 

i en samtalsform som präglas av reflektion över praxis och som delvis är frikopplad från  

”handledningstvång” (s. 242-243).  

  

  

Lendahls Rosendahl och Rönnerman tar i sin artikel Med fokus på handledning i skolors 

förändringsarbete (2005) upp förväntningar på handledare. Dessa förväntningar kan överföras 

till specialpedagogens handledande roll. Skolledare förväntar sig till exempel att handledaren 

på ett engagerat och konstruktivt sätt genom sitt kunnande och passande frågor kan leda 

gruppsamtal för att ”utmana lärarnas tänkande” (s. 40) så att en kompetensutveckling sker inom 

kollegiet. Även lärarnas förväntningar på handledaren handlade om att utmana lärarnas eget 

tänkande, att stimulera till reflektion. Men lärarna önskade också få inspiration och konkreta 

idéer för att utveckla undervisningen. Allt detta kan nog även sägas stämma överens med de 

förväntningar som finns på specialpedagogen. Handledarna å andra sidan förväntade sig aktiva, 

initiativtagande deltagare som ville reflektera kring sin egen verksamhet, något  

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) i sin studie konstaterade inte alltid var fallet.    

  

I sin bok Skolledarskap och skolans frirum (2011) tar Gunnar Berg i kapitlet ”Det goda 

pedagogiska samtalet” upp begreppet kritisk vän ur skolledarens perspektiv. Bergs resonemang 

kan enligt mig relativt lätt föras över till specialpedagogernas handledande uppgift. Förutom att 

som Timperley (2014) anse att det goda samtalet kännetecknas av ömsesidighet eller det som 

Birgitta Sahlin (2011) benämner närhet och omtanke konkretiserar Berg (2011) att det goda 
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pedagogiska samtalet eller handledningen även ska innehålla problematiserande och kollegialt 

reflekterande ställningstaganden för att utveckla deltagarna och därmed bli en 

skolutvecklingsprocess. Både handledare och handledd ska ägna sig åt reflektion rörande 

fenomenet även före och efter handledningen (jmf Ahlberg, 2015; Handal  & Lauvås, 2015; 

Sahlin, 2011). Syftet som bör vara tydliggjort och uttalat vid  handledning är enligt Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2005) ”att lära i och av sin praktik och att lära av och med varandra” 

(s. 46). Liv Sundli (2015) konstaterar dessutom att om  

det ska ske en höjning av reflektionsnivån krävs det att kulturen präglas av samverkande 

reflektion, en strävan mot utveckling av reflekterande, kritiska lärandekulturer där arbetets mål och 

syfte ingår i kulturens självevaluering (s. 399).  

  

  

För att framstå som en ledare i denna process krävs förtroende och auktoritet i form av 

accepterad status men även väl underbyggda argument för att tydliggöra sitt vetande och 

kunnande (jmf Berg, 2011). Auktoriteten kan uppnås genom den specialpedagogiska 

fenomenförtrogenheten alltså den förvärvade och breda erfarenhet som gör specialpedagoger 

till ”kritiska och professionella professionsutövare” (Sahlin, 2011, s. 80). Dessutom har 

specialpedagogerna i sin utbildning fått arbeta med att problematisera och formulera passande 

frågor för att framgångsrikt kunna leda olika samtal.  Egenskaper som Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman (2005) skriver är av vikt för en handledare. Men vid själva handledningssamtalet 

är det som Gunnar Handal och Per Lauvås (2015) och även Sahlin (2011) skriver centralt att 

auktoritetsrollen inte får ta över utan att man fokuserar på målet att förstå den man handleder 

och låter utvecklingen utgå från den handleddes förståelse, det som Jürgen Habermas kallar för 

individuell livsvärld (Handal  & Lauvås, 2015).   

  

Samma mål och utgångspunkt har Bergs (2011) kritiske vän men med tillägget att genom 

gemensamt kritiskt granskande av verksamheten förmå andra att se alternativa vägar. Att på så 

sätt kritiskt problematisera professionella omdömen anser Handal och Lauvås (2015) vara ett 

inslag av vikt i handledning, inte minst i skolans värld. Sahlin (2011) tar resonemanget med 

kritisk reflektion ett steg vidare och betonar att även specialpedagogen måste vara beredd att 

bli kritiskt granskad vid handledningen. Denna gemensamma kritiska reflektion och dess 

resultat är en form av kompetensutveckling (Lendahls Rosendahl och Rönnerman, 2005), en 

pedagogisk utveckling (Åberg, 2015). Handledningens intention kan därför sägas vara ”att 

synliggöra en kunskapsutveckling” (Ahlberg, 2015, s. 244) genom reflektion hos deltagarna. 
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Ahlberg (2015) betonar också att det är av vikt att lärare ges tillfälle att gemensamt reflektera. 

Handledning och kollegialt lärande är sådana tillfällen.   

  

2.3 Lärares kompetensutveckling  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ansvarar huvudmannen för att pedagoger får möjligheten att 

utveckla sin kompetens. Dessa kompetensutvecklingsinsatser ingår enligt bilaga M till 

Allmänna bestämmelser (jfr. SKL, 2010; SKL, 2012) i pedagogernas arbetstid. För en 

heltidsarbetande lärare står i genomsnitt 104 timmar av den reglerade arbetstiden per läsår till 

förfogande för kompetensutveckling. ”Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till 

att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande” (SKL, 2010, 

s. 12). Insatserna kan vara egen fördjupning i ett område men omfattar även enligt SKL (2012) 

lektionsbesök hos kollegor eller gemensamma reflektioner och diskussioner.   

  

Lärares kompetensutveckling har länge beslutats centralt och från ledningshåll (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2005). Forskning visar dock att det har skett en förskjutning från 

centralt planerad kompetensutveckling mot mer lokalt planering av utvecklingsinsatserna (jmf 

Åberg, 2015). Karin Åberg (2015) nämner bland annat kollegialt lärande i handledda grupper 

som en allt vanligare kompetenshöjande insats och som enligt en genomförd skolledarenkät av 

Åberg dessutom visar på positiva förändringar när det gäller skolutveckling. Men denna form 

av kompetensutveckling finns inte uppräknat i TALIS (Teaching and Learning International 

Survey) 2013.  Där anger de svenska lärarna däremot att de deltagit på fyra dagars 

kompetensutveckling i form av kurser och workshops de senaste tolv månaderna. Svenska 

lärare deltar mer än lärarna från de andra länderna i konferenser och nätverk för lärare. Effekten 

av kompetensutvecklingen på undervisningen upplever lärare i Sverige som lägre om man 

jämför med genomsnittet i TALIS. Ändå finns det enligt undersökningen ”ett positivt samband 

mellan […] kollegialt lärande och lärares känsla av självtillit och arbetstillfredsställelse i 

Sverige” (Talis, 2013, s. 1).   

  

Timperley (2014) benämner lärares kompetensutveckling för professionellt lärande för att 

betona den inre och djupa process som bör ske vid en persons kompetensutveckling. Hon 

försöker därmed ta bort fokus från något utifrån kommande som ska resultera i en ytlig 

förändring i lärarnas agerande, som till exempel deras undervisningssätt. Samma resonemang 

för även Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) när de skriver att kompetensutvecklingen 
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har förskjutits från utifrån kommande undervisningsidéer till handledning där lärares egna 

reflektioner ska skapa en förändring i verksamheten. Även om specialpedagoger kan ses som 

de lärande ledare som Timperley (2014) anses behövs i skolans kvalitetsutvecklande arbete 

betonar hon att lärandet ska vara ömsesidigt och att lärare och ledare tillsammans arbetar med 

kunskaper och färdigheter för att gemensamt kunna utvecklas.  

  

2.4 Centrala aktörer och insatser   

Från att kompetensutvecklingen på 90-talet har varit centralt styrd har den som jag skrev 

tidigare blivit en lokal fråga. Centrala insatser har dock de senaste åren åter växt fram kanske i 

syfte att säkerställa och tillhandahålla kvalitativ och forskningsanknuten kompetensutveckling. 

Skolverket har till exempel tagit fram underlag till olika kompetensutvecklingsinsatser för 

skolor och deras lärare. Skolverket har samlat sina kompetensutvecklingsinsatser i åtta 

nationella skolutvecklingsprogram (2017). Nämnas kan Matematiklyftet, Naturvetenskap och 

teknik, Betyg och bedömning, Digitalisering, Skolans värdegrund samt Specialpedagogik för 

lärare. Mycket av materialet återfinns i Skolverkets Lärportal (2016a) som är under uppbyggnad 

och består av olika moduler. Dessa kompetensutvecklingsinsatser sker genom kollegialt lärande 

med stöd av en handledare.   

  

På Skolverkets (2016d) hemsida beskrivs arbetet med modulerna ingående.  

Kompetensutvecklingsinsatsen som arbetet med dessa moduler utgör ska ske i anknytning till 

skolans vardagliga verksamhet som till exempel vid planering och uppföljning av 

undervisningen. Vidare kan vi läsa att modulerna har skapats i samarbete med forskare. 

Modulerna består av texter och filmer på nätet, vetenskapliga artiklar samt diskussions- och 

reflektionsfrågor rörande undervisning (Skolverket, 2016c). En lämplig handledare kan vara en 

”lärare som gått handledarutbildningen inom en annan kompetensutvecklingsinsats, en 

förstelärare, en specialpedagog eller speciallärare, en lektor eller någon annan som har 

erfarenhet av att leda samtal och kollegialt lärande” (Skolverket, 2016b). Handledaren är tänkt 

att delta under de gemensamma träffarna, det vill säga under det kollegiala lärandet och 

uppföljningen. Men vid dessa träffar ska handledaren främst fokusera på att leda de kollegiala 

samtalen så att diskussionerna rör modulens innehåll.   

  
Även SPSM (2015) har de senaste åren erbjudit ett stort utbud av kompetenshöjande insatser 

för lärare. Det rör sig om träffar, nätverk men även nätbaserade kurser. Om man söker på 
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kollegialt lärande på SPSM:s startsida spsm.se fick jag våren 2017 1062 träffar. Sökresultaten 

tyder på att det kollegiala lärandet är centralt utifrån träffarnas antal. En av de nätbaserade 

kurserna som SPSM erbjuder via sin hemsida och som bygger på kollegialt lärande, men som 

även kan användas för individuella studier är studiepaketet kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF).   

Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta 

processinriktat genom kollegialt lärande. Detta för att öka måluppfyllelse, främja skolnärvaro och 

psykisk hälsa för alla barn och elever. […] Effektiv kompetensutveckling inom förskola och skola 

kännetecknas av kollegialt lärande (2016).  

  

SPSM rekommenderar att man i gruppen, vars storlek bör ligga på fem till åtta deltagare, bland 

annat utser samtalsledare. Eftersom SPSM (2016) ser fördelar med att elevhälsoteamet 

respektive förskoleteamet är delaktigt i deras kompetensutvecklingsinsatser kan till exempel 

specialpedagogen vara en passande samtalsledare.   

  

3. Tidigare forskning  

Denna studie rör specialpedagogers uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande 

insatser och deras inflytande på lärares kompetensutveckling. De områden som jag sökt 

forskning kring är kollegialt lärande, handledning och specialpedagogernas roll eller 

arbetsuppgifter. Sökningen har skett på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, ERIC, databas 

för pedagogik, utbildning och lärande (via  EBSCO), avhandlingar.se samt ibland via Google 

när jag hittade vad som verkade vara intressanta titlar på avhandlingar i referenslistor. Vidare 

klickande på intressanta länkar resulterade då ibland i att ytterligare artiklar av intresse hittades.   

  

Sökningarna avgränsades genom att bara välja Refereegranskad/Peer reviewed och Endast 

fulltext/Linked full text samt på DiVA dessutom välja publikationstyp för att garantera 

kvaliteten och tillgängligheten. Jag sökte även på engelskspråkigt material för att få en bredd i 

underlaget och därmed kunna vidga det svenska perspektivet. Svenska och engelska nyckelord 

som vid sökandet visade sig vara användbara var SENCO eller special educational needs 

coordinator tillsammans med role samt handledning och specialpedagog tillsammans med roll. 

Vid många träffar valde jag att öppna artiklar och avhandlingar om jag kände igen författarens 
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namn från tidigare läsning, vilket till exempel var fallet med den amerikanske forskaren Peter 

Senge som jag läste om i Lisbeth Stedts avhandling.   

  

3.1 Specialpedagogens yrkesroll  

Resultatet i Göranssons et al. (2015) forskningsrapport Speciella yrken? Specialpedagogers och 

speciallärares arbete och utbildning bygger på drygt 4000 enkätsvar från utbildade 

specialpedagoger och speciallärare. Studien visar att specialpedagogers yrkesroll är bred och 

därmed kan omfatta många olika arbetsuppgifter men att dessa varierar på arbetsplatserna. År 

2010 konstaterade Birgitta Lansheim (2010) i sin avhandling att specialpedagoger sällan ägnade 

sig åt pedagogisk handledning, något Göransson et al. (2015) fem år senare däremot skriver 

blivit vanligare för specialpedagoger. Dessa specialpedagoger ansåg sig vara utbildade att leda 

kvalificerade samtal med enskilda lärare men också grupper av lärare. Även förmågan att leda 

skolutvecklingsarbete anser sig specialpedagogerna i Göranssons et als.  studie ha.  

 

Men det framgår också ”att arbete med skolutveckling inte är ett arbetsområde som yrkesrollen 

lyckats göra anspråk på i någon större omfattning” (Göransson et al., 2015, s. 36), vilket även 

Lansheim (2010) tar upp. Gunilla Lindqvists (2013) avhandling om specialpedagogers 

arbetsuppgifter visar att uppfattningen att specialpedagoger ska ha en skolutvecklande roll mest 

förekommer hos specialpedagogerna själva och till stor del (närmare 60%) hos skolledarna. De 

flesta skolledarna i studien ansåg också att specialpedagogen har en kollegial handledande roll.   

  

I sin studie använder sig Lindqvist (2013) av Lesley Abbots teorier kring en yrkesgrupps strid 

för att få ta sig an de arbetsuppgifter som yrkesgruppen anser ingår i deras profession. Abbot 

(2007) beskriver i sin artikel European Journal of Special Needs Education hur tolv 

specialpedagoger (SENCOs – special educational needs coordinators) i Nordirland upplever 

förväntningarna på deras yrkesroll. Abbots artikel skildrar en del av en större studie över ett år 

där även rektorer ingick. Som viktigaste förmåga när det gäller den specialpedagogiska 

yrkesrollen nämner samtliga tolv ledarskap och förmågan att skapa fungerande grupper. 

Dessutom skriver Abbott att specialpedagogerna i studien skulle   

  
be a problem‐solver, inspire confidence and enthusiasm, and gain the respect of colleagues, but be 

respectful, too, […] and, in particular, had to use a delicate approach to instigate change that made 

new, onerous demands (s. 397).  
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Dessa egenskaper stämmer väl överens med de som specialpedagogsstudenterna i Lansheims  

(2010) studie tar upp som centrala för en specialpedagog, nämligen att ”vara inkännande, 

flexibel och tålamodig […] modig, stark, banbrytande, kreativ, tydlig och rakryggad” (s. 98).  

  

En mycket komplex och varierande yrkesroll träder även fram när Christine Szwed (2007) 

granskar SENCO:s ledarskapsroll på fyra skolor utifrån engelska förutsättningar och 

förhållanden. Hon konstaterar i sin artikel att det specialpedagogiska uppdraget bör inkludera 

ett skolövergripande uppdrag och även ett kollaborativt ledarskap för att kunna utveckla skolan 

på bästa sätt. När det gäller specialpedagogers roll som ledare visar Catherine Tissots (2013) 

studie att den vision som fanns från engelska regeringens sida inte stämmer överens med 

specialpedagogers egen uppfattning om deras ledarroll. Tissots studie genomfördes med hjälp 

av två frågeformulär som skickades ut till specialpedagogsstudenter i början respektive i slutet 

av deras utbildningstid samt tio uppföljningsintervjuer i slutet av studien som sträckte sig över 

tre år. Ytterst få SENCO kände att de i sitt specialpedagogiska uppdrag hade en ledarroll.  

  

Både Tissot (2013) och Szwed (2007) tar upp att det precis som i Sverige finns en lagstadgad 

skyldighet att varje skola ska ha tillgång till en specialiserad lärare eller en lärare med 

specialpedagogisk kompetens som ansvarar för elevers speciella behov. De refererar till 

engelska specialpedagogers officiella arbetsbeskrivning Special Educational Needs Code of 

Practice utgiven av DfES (Department for Education and Skills) 2001. Där anges bland annat 

skolans dagliga verksamhet när det gäller elevers speciella behov samt stöd och utbildning till 

lärarkollegor och assistenter som arbetsuppgifter för specialpedagoger. Att specialpedagoger 

ska ingå i skolans ledningsgrupp har föreslagits med inget beslut har fattats, något Tissot med 

stöd av annan forskning menar underminerar nya specialpedagogers roll som ledare. Det skulle 

underlätta handledningen av kollegor om specialpedagoger per automatik ingår i 

ledningsgruppen och inte betraktas som en mellanchef enligt Tissot. Att arbeta tätt tillsammans 

med skolledningen kan också ”tillföra en ny kvalitet till verksamheten och föra utvecklingen 

vidare” (Lansheim, 2010, s. 100).    

  

Sammantaget kan konstateras att förväntningarna på specialpedagogens arbetsuppgifter 

varierar utifrån olika aktörer och arbetsplatser, vilket gör att uppfattningen om yrkesrollens 

uppdrag i allmänhet blir oklar (jmf Lansheim, 2010). Till det kommer ” att den egna 

personligheten kommer att ha betydelse för tonvikten i de kommande arbetsuppgifterna”  

(Lansheim, 2010, s. 95) för specialpedagogerna. Därmed definieras och förändras det 
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specialpedagogiska uppdraget men även tolkningen av det specialpedagogiska begreppet 

utifrån den sociokulturella kontext där specialpedagogen är verksam (Lansheim, 2010; Sahlin,  

2005). Szwed (2007) drar slutsatsen att ”[T]here is a continuing need therefore to illustrate the 

possibilities and tensions that particularise work with special educational needs” (s. 439).   

  

3.2 Handledning och kollegialt lärande   

På 50- och 60-talet började arbetsplatser och deras lärande beskrivas som lärande organisationer 

för att på 80- och 90-talet övergå till att i beskrivningen innehålla utvecklandet av meta-kognitiv 

kunskap som uppstår i samarbete medarbetare emellan (Stedt, 2013). Stedt beskriver hur 

tidigare forskning skiljer på implicit och explicit kunskap, där den första är svår att greppa och 

sprida eftersom den är outtalad och även svår att verbalisera. Implicit kunskap på en skola kan 

breda ut sig genom att rutiner etableras utan att de lyfts i kollegiala samtal eller diskussioner. 

Enligt Stedt skiljer  den amerikanske forskaren Peter Senge noga på diskussioner inom ett 

arbetslag och det han kallar för teamlärande som kännetecknas av en inlyssnande dialog utan 

inslag av argumentation och försvar av åsikter. Det är teamlärandet som är en förutsättning för 

det kollektiva lärandet i en grupp anser Stedt. Samtidigt pekar Stedt i sin avhandling på att 

läraryrket fortfarande är ett individuellt arbete med varierande grad av kollegialt lärande. Enligt 

Peter Senge och David H. Kim (2013) krävs ett ständigt kollegialt reflekterande arbetssätt 

baserat på erfarenhet och teoretisk kunskap för att ett kunskapande och lärande verkligen ska 

uppstå. Även coacher eller handledare som hjälper till är centrala i utvecklings- och 

lärprocessen (Senge & Kim, 2013).  

  

Senges teamlärandet motsvarar den pedagogiska handledningen vars djup Elisabeth Åsén 

Nordström (2014) illustrerar med följande samtalstrappa:  

Bild 1. Samtalstrappa. (Åsén Nordström, 2014, s. 128) 
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Enligt Åsén Nordström (2014) ställs större krav på syftet med samtalet ju längre ner i trappan 

man kommer. Det kollegiala lärandet ska utvecklas i den pedagogiska handledningen genom 

reflektioner som stimuleras av handledarens frågor. Enligt Åsén Nordström är det av vikt att 

handledaren får deltagarna att se likheter och olikheter i sina tänkande och även förmår att 

koppla dessa tankar till handlingar för att ett kollegialt lärande men även en utveckling av 

verksamheten ska kunna uppstå. Men kollegialt lärande genom det som Åsén Nordström kallar 

lärande samtal kan även uppstå på de andra nivåerna i samtalstrappan. Detta kräver dock ett 

strukturerat arbete. Av vikt är då arbetet fram till en lösning. Deltagarna behöver problematisera 

och kritiskt granska arbetet, det vill säga andras men även det egna. Problemhantering samt 

”pedagogisk utveckling, grupputveckling och personlig utveckling” (s. 8) nämner Åsén 

Nordström som de mest förekommande anledningarna till handledning i skolan.  

  

När det gäller handledning har Birgitta Hammarström-Lewenhagen (2005) utifrån tidigare 

forskning och litteratur identifierat tre former - ”kollegiala samtal med stöd av handledning, 

kompetensutveckling med stöd av handledning och projekthandledning” (s. 66). Sahlin (2005) 

anser å andra sidan att det finns många fler former av handledning och att dessa definieras 

utifrån deras sammanhang och syfte, som till exempel att åstadkomma ett perspektivskifte hos 

de handledda eller att uppnå ett specialpedagogiskt förhållningssätt gentemot en elev. 

Hammarström-Lewenhagen är noga med att lyfta fram att den specialpedagogiska 

handledningen gällande elever inte räknas in i någon av hennes tre nämnda kategorier. Hon 

betecknar denna form av specialpedagogisk handledning snarare som konsultation men 

utesluter därmed inte att specialpedagoger kan ingå som handledare i ovan nämnda 

handledningsvarianter med pedagoger. Enligt Sahlin kan ”[h]andledning av andra lärare och 

konsultation […] ses som förstärkning när det gäller yrkets autonomi” (s. 40) – inte minst 

genom handledningens variationsmöjligheter. Men för att lyckas med detta krävs en 

skolledning som har insikt i handledarfrågor och sätter vikt vid pedagogisk handledning och 

därmed ger handledningen legitimitet (Sahlin, 2005).  

  

När det finns legitimitet för handledning är det av vikt att vara medveten om eventuella 

maktförhållanden i samtalssituationen så att ett lärande inte förhindras. Om handledaren har en 

dominant roll och det därmed, som Stedt (2013) uttrycker det, rör sig om en vertikal relation 

finns risk att inget lärande kommer till stånd utan att man låser sig vid den handledandes åsikter 
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och att denne genom sin dominans styr samtalet. ”En horisontell relation kännetecknas, i 

motsats till den vertikala, av ömsesidighet där parterna avser att ta del av varandras perspektiv” 

(Stedt, 2013, s. 36). Även Hammarström-Lewenhagen (2005) visar genom sin formulering 

handledning i samspel mellan yrkesverksamma att hon intar ett kollegialt lärandeperspektiv på 

handledningsprocessen, alltså en ömsesidighet; ”Som handledare är man delaktig i processen 

med konstruktionen av kunskap” (s. 23). Det gemensamma lärandet och ömsesidigheten står 

även i fokus hos Gun Mollberger Hedqvist (2006). Enligt henne uppstår reflektionen genom 

dialogen vid handledningstillfällena. Att gemensamt reflektera kan som Mollberger Hedqvist 

uttrycker det ”öppna den andres instängdhet och få hans blick att se alternativen” (s. 83).   

  

Men Mollberger Hedqvist (2006) betonar också att ansvaret för lärandet alltid vilar på den 

handledde eftersom en handledare aldrig kan åstadkomma någon förändring i någon annan, 

bara försöka handleda och visa på möjliga vägar. Å andra sidan hävdar Sahlin (2005) att det är 

handledaren som har ett speciellt ansvar för det relationella och konstruktiva i 

handledarsamtalet. Det relationella ansvaret får dock inte gå så långt att ett ”professionellt 

modrande med omhändertagande förtecken” (Sahlin, 2005, s. 226) uppstår i handledningen 

eftersom det snarare kännetecknas av en vilja att avlasta den handledda läraren och dessutom 

hämmar lärandet. Mollberger Hedqvist (2006) skriver att de pedagoger som deltog i hennes 

studie ändå ansåg att handledaren vid handledningarna skulle inta en bekräftande roll.  

 

Centralt att tänka på då är att ”[l]ikriktning och samstämmighet i tanke och handling inspirerar 

inte till reflektion och kan bli ett hinder för att utveckla yrkeskunnandet i ett samtal” (s. 88). 

Mollberger Hellqvist visar i sin studie att reflektion i samtal eller handledning först kan uppstå 

när det finns en diskrepans i förståelsen. Det är utifrån denna diskrepans och genom gemensam 

reflektion som både handledare och de handledda fördjupar sin förståelse av deras yrkespraktik 

(Mollberger Hellqvist, 2006). Handledarens roll är därvid av vikt.  

  

Handledarens frågor får pedagogerna att upptäcka sina egna tankar och se sammanhang på ett 

nytt sätt. Att få sina tankar och handlingar prövade mot kollegornas erfarenheter och utmanas av 

teorier sägs leda till ökad självkänsla och insikt (Hammarström-Lewenhagen, 2005, s. 49).   

  

Hammarström-Lewenhagen (2005) skriver att syftet med handledning är att vidareutveckla 

beprövad erfarenhet har grupphandledning fördelar eftersom dessa kan tillhandahålla fler 

perspektiv, infallsvinklar och erfarenheter. På så sätt kan ”en kollektiv professionell 
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kunskapsbas” (s. 43) och ett gemensamt yrkesspråk utvecklas. Det sker enligt 

HammarströmLewenhagen erfarenhetsbaserad kunskapsutveckling genom en dialog som 

kännetecknas av deltagarstyrd kunskapande.  

  

Handledningslitteratur tar ofta upp handledning i samband med den decentraliserade 

skolverksamheten (Hammarström-Lewenhagen, 2005). Den pedagogiska handledningen har 

utvecklats ”till ett redskap för ledningsorganisationer för en önskad förnyelse av den 

pedagogiska praktiken snarare än ett genuint behov hos lärarna […] att utveckla praktiken 

tillsammans” (s. 41). Då efterfrågas från ledningshåll ett reflekterande livslångt lärande och 

förändringar inte bara hos individen utan även på organisationsnivå. HammarströmLewenhagen 

refererar till forskaren och psykologen Britta Högberg som anser att den ökade efterfrågan på 

handledning kan göra handledning till ”en del av de moderna maktstrukturerna” 

(Hammarström-Lewenhagen, 2005, s. 52). Risken finns då enligt Hammarström-Lewenhagen 

att ett system kan uppstå som bygger på professionell handledning av experter där 

ömsesidigheten och det gemensamma lärandet inte efterfrågas. Åsén Nordström (2014) 

konstaterat att ”[e]xpertrollen är svår att förena med den pedagogiska handledarrollen” (s. 104).  

  

Sammanfattningsvis kan sägas att även om specialpedagoger har en gedigen utbildning visar 

tidigare forskning att de inte alltid arbetar med de uppgifter som kan ingå i deras yrkesroll (jmf 

Lansheim, 2010; Lindqvist, 2013; Göransson et al., 2015). För att bryta denna trend är det av 

vikt att som Szwed (2007) skriver påvisa möjligheter och svårigheter i specialpedagogers 

uppdrag. Skolors rutiner behöver brytas genom kollegiala diskussioner enligt Stedt (2013). För 

det behövs handledare som hjälper till i utvecklings- och lärprocessen (Senge & Kim, 2013). 

Frågan är i vilken utsträckning specialpedagoger ser sig själva som dessa handledare och 

utvecklingsledare som bidrar till det ömsesidiga, kollegiala lärandet.   

  

4. Studiens teoretiska utgångspunkter  

Enligt Ference Marton och Shirley Booth (2000) är fenomenografins utgångspunkt ”ett sätt att 

erfara någonting” (s. 146) och ”forskningens objekt är variationen i sätt att erfara någonting” 

(s. 146). Staffan Larsson (1986) använder uttrycket ”att uppfatta sin omvärld” (s. 12). Det vi 

studerar ”visar sig för någon; men innehållet eller innebörden i detta visande framstår inte som 



 

16  

  

något förrän i mötet med människan” (Kroksmark, 2011). I detta möte mellan världen och 

människan tolkas och definieras fenomenet och bildar därmed vår livsvärld (jmf Kroksmark, 

2011).   

  

Eftersom denna studie rör specialpedagogers uppfattningar av sina bidrag i skolans 

kompetenshöjande insatser och deras inflytande på lärares kompetensutveckling är studien 

tydligt inspirerad av den fenomenografiska forskningsansatsen. För att ytterligare tydliggöra 

den fenomenografiska ansatsen ges i kommande kapitel en beskrivning av fenomenografins 

innebörd. Avslutningsvis redogör jag för min egen förförståelse av det undersökta fenomenet 

eftersom jag anser att även det utgör en utgångspunkt för denna studie.  

  

4.1 Fenomenografi  

Fenomenografin utvecklades som en forskningsansats av Inom-gruppen vid Göteborgs 

universitet (jmf Larsson, 1986) vars ledare var professor Ference Marton. Även om Marton och 

Booth (2000) beskriver fenomenografin som mest lämplig för pedagogisk och didaktisk 

forskning visar Larsson (1986) också på exempel av icke-pedagogisk art. Gemensamt för en 

fenomenografisk ansats är att man försöker identifiera människors olika uppfattningar av ett 

fenomen för att på så sätt beskriva det undersökta fenomenet. Genom dessa beskrivningar 

fokuserar fenomenografin innehållet av det uppfattade (se även Kroksmark, 2011).   

  

I fenomenografin står informanternas uppfattning i fokus så som de visar sig utifrån deras 

beskrivningar. Tomas Kroksmark (2007) skriver att fenomenet som undersöks kan betyda olika 

saker för olika människor medan Marton och Booth (2000) beskriver ”individer som bärare av 

skilda sätt att erfara ett fenomen” (s. 150). Detta erfarande sker genom att individer i mötet med 

fenomenet urskiljer och tar fasta på olika aspekter av fenomenet och på så sätt införlivar 

fenomenet i sin livsvärld (Kroksmark, 2011). I en studie med fenomenografisk ansats 

analyseras de olika innebörderna eller aspekterna som kvalitativt olika enligt Kroksmark, och 

studien eftersträvar att i analysarbetet ”göra verkligheten så som uppfattad så stor rättvisa det 

överhuvud är möjligt” (Kroksmark, 1987, s. 225; Kroksmark, 2007, s.5). Men vi måste vara 

medvetna om att denna verklighet är endast ”verkligheten så som den ter sig för oss” 

(Kroksmark, 2007, s. 6) eftersom fenomenografin enligt Kroksmark är ”en avbildande, 

beskrivande ansats” (1987, s. 227; 2007, s.6). Fenomenografisk forskning är oberoende av sin 
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kontext (Kroksmark, 2011). ”Det innebär att en fenomenografisk analys inte tar hänsyn till 

kontexten, situationen eller sammanhanget där utsagorna formuleras” (Kroksmark, 2011, s.  

600).   

  

Kroksmark (1987; 2007) jämför med filosofen Kants verklighetsbeskrivning där kunskap eller 

uppfattningen om ett fenomens sanna verklighet bara finns i själva fenomenet. Vi kan iaktta 

fenomenet och uttala oss om vad vi iakttar, alltså om det som vi uppfattar som fakta. Detta 

kallas inom fenomenografin för första ordningens perspektiv medan andra ordningens 

perspektiv utgår från människors egna uppfattningar av fenomenet och är därmed en subjektiv 

tolkning som varierar från person till person (jmf Marton, 2011; Kroksmark, 1987; Kroksmark, 

2007; Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000). Larsson (1986) och Marton (2011) betonar att 

det i andra ordningens perspektiv inte är avgörande om den subjektiva tolkningen av andra 

uppfattas som falsk eller sann. Marton och Booth (2000) skriver också att i andra ordningens 

perspektiv ska informanternas förmedlade uppfattningar förutsättningslöst ligga till grund för 

analysarbetet och tolkas utifrån ”deras giltighet, lämplighet eller funktionsduglighet” (s. 157). 

Informanternas uppfattningar är i sig själva tillräckligt intressanta för forskningsansatsen 

(Marton, 2011).   

  

I en fenomenografisk studie undersöks som sagt informanternas beskrivna uppfattningar av 

fenomenet med avsikten att som Marton och Booth (2000) uttrycker det tydliggöra de olika 

tolkningar som människor har av fenomenet. Det centrala i analysarbetet är enligt Larsson 

(1986) ”att finna kvalitativt skilda kategorier vari uppfattningarna kan beskrivas” (s. 20). Dessa 

kategorier bildar när de beskrivs och sätts i relation till varandra det som Marton (2011) och 

Kroksmark (2011) betecknar som beskrivningskategorier. Tillsammans bildar de fenomenets 

utfallsrum (Marton & Booth, 2000; Dahlgren & Johansson, 2016). Det betyder i sin tur att 

beskrivningskategorierna och utfallsrummet bara kan uppstå ur utsagor inom andra ordningens 

perspektiv (Kroksmark, 2007). Marton och Booth (2000) förtydligar vidare att utfallsrummets 

kategorier kan,   

  

[e]ftersom en fenomenografisk studie alltid härleder sina beskrivningar från ett tämligen litet antal 

personer som väljs ut från en särskild befolkningsgrupp […] aldrig göra anspråk på att vara ett 

definitivt system. Men målet är att kategorierna skall vara fullständiga i bemärkelsen att ingenting 

i det kollektiva erfarandet, såsom det uttrycks av den undersökta gruppen, lämnas outtalat (2000, s. 

163).  

  



 

18  

  

Vi behöver alltså vara medvetna om som Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2016) 

skriver att om fler personer deltar i studien eller urvalet av deltagare på annat sätt förändras kan 

även de upptäckta uppfattningarna förändras. Marton (2011) skriver att en fenomenografisk 

sammanställning av kategorier ur andra ordningens perspektiv alltid är ”unvollendbar, det vill 

säga omöjlig att fullborda” (s. 618).  

  

Men analysen av kategorierna inom utfallsrummet kan ändå på olika sätt användas för att 

tydliggöra och förändra rådande uppfattningar när det gäller fenomenet. Genom att se och 

diskutera de olika kategorier som framträtt kan till exempel uppfattningar vidgas och nya 

aspekter beaktas. Larsson (1986) pekar på att ”uppfattningar ofta fungerar som tankeramar, som 

hindrar människor att fullt ur ta tillvara de möjligheter, som trots allt finns. /…/ Kritisk 

reflektion över antaganden som man har i sin verksamhet kan leda till att man upphör att ta 

antaganden för givna” (s. 24).  

  

4.2 Teoretiska utgångspunkter inom fenomenografin  

Kroksmark (1987) redogör för hur fenomenografin för mer än 40 år sedan startade som en 

forskningsmetod utan anknytning till några specifika teorier. Fokus ska ligga på resultatet och 

inte så mycket på teoretiska utgångspunkter eller metoder (Kroksmark, 2011). I efterhand har 

olika teorier haft inflytande på fenomenografin främst när det gäller huvudinriktningen 

pedagogik. Exempel som Kroksmark (1987) nämner är inlärningspsykologi och viss kritisk 

teori. Kroksmark (1987) fastslår också att fenomenografins utgångspunkt att rättvist skildra  

verkligheten, som jag skrivit om tidigare:   

  

gör, att fenomenografin inte entydigt kan vila på hypotetiserande teoretiska fundament. 

Fundamenten varierar med det innehåll och den kontext som forskningsföretaget studerar, något 

annat vore att göra avsteg från ambitionen att avtäcka världen som konkret uppfattad och 

kontextuellt betingad (s. 225).  

  

Detta betyder enligt Kroksmark att det finns ”forskningsansatser inom fenomenografin som tar 

skilda teoretiska inflöden till hjälp” (s. 225). Men teorin ska inte utgöra en begränsande ram 

utan istället anpassa studien till den kontext som är aktuell.  

  

Teorier kan å andra sidan enligt Magdalena Thomassen (2007) ge oss just en ram inom vilken 

vi kan förstå det som undersöks och sätta det i relation till våra förkunskaper i ämnet. I artikeln 

Forskarens ståndpunkt i den fenomenografiska forskningen (2009) belyser Magnus Johansson 
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det man kan kalla för forskarens positionsteori eller som han skriver ”forskarens relation till sitt 

empiriska material, det vill säga hur man som forskare utövar en metodologi i praktiken” (s. 

45). Johansson resonerar då kring förförståelse och själva intervjusituationen. Av vikt är inte 

bara vad som skall tydliggöras utan även hos vem som ny insikt skall lyftas fram, hos 

informatören eller hos forskaren. Om intervjun inte ses som ett gemensamt lärande där båda lär 

nytt finns risk för en asymmetri i intervjusituationen. Asymmetri kan vara att informanten är 

medveten om sina uppfattningar och att forskarens uppgift är att ta fram dessa som sanningar 

om det undersökta fenomenet. Om forskaren å andra sidan tolkar dessa givna svar utifrån sin 

egen förförståelse ”finns en uppenbar risk /…/ att resultaten kanske speglar forskarens 

uppfattningar” (Johansson, 2009, s. 53). Men i en gemensam lärprocess där både informanten 

och forskaren upptäcker nya inslag, behöver forskaren enligt Johansson ändå vara väl insatt i 

forskningsområdet och ha förförståelse så att forskaren kan ”ställa relevanta följdfrågor /…/ för 

att lättare kunna urskilja vad som är kritiskt fundamentalt” (s. 54). Johansson konstaterar vidare 

”/a/tt vara medveten om sin position som forskare innebär att vara medveten om sina egna 

>>ramar>> och vara uppmärksam på hur dessa kan påverka ens egna tolkningar” (s. 56).  

  

5. Metod och genomförande  

Enligt Kroksmark (2011) utgör intervjuer det fenomenografiska forskningsmaterialet. Därför 

bygger även denna fenomenografiskt inspirerade studie på intervjuer som analyserats med syfte 

att hitta gemensamma kategorier i informanternas upplevelser. För att lyckas med denna 

föresats läste jag om och försökte sätta mig in i fenomenografisk forskning. Larsson (1986) 

beskriver hur fenomenografiska studier rörande skolans värld kan delas in i fackdidaktiska 

studier, allmänpedagogiska studier eller studier av utbildningseffekter. Denna studie sorterar 

under de allmänpedagogiska studierna och söker alltså utröna grundläggande föreställningar 

kring specialpedagogernas delaktighet i kompetenshöjande insatser.   

  

5.1 Förförståelse  

Vissa delar av förförståelsens betydelse har jag redan berört tidigare, men enligt Johansson 

(2009) är det viktig att hela tiden ha sin förförståelse i åtanke inför intervjuerna. Min avsikt i 

denna studie var inte att i första hand tydliggöra något fenomen hos informanterna, utan fokus 

låg trots risken för asymmetri som Johansson (2009) skriver om att själv få ta del av deras 
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uppfattningar kring den roll de känner de har och hur de bidrar till lärares kompetensutveckling. 

Det var ändå centralt att jag hade en förförståelse och kännedom om fenomenet så att jag skulle 

kunna ställa passande följdfrågor (Johansson, 2009; Larsson, 1986; Trost, 2011). 

  

Redan innan jag samlade information för denna studies bakgrund och läste tidigare forskning 

var jag insatt i frågorna kring specialpedagogers arbetsuppgifter och utbildning samt erbjudna 

kompetensutbildningsinsatser från Skolverket och SPSM. Det senare berodde på att jag själv 

gått SPSM:s NPF-kurs (2016) och även tittat på några delar av Skolverkets moduler. Min 

utbildning till specialpedagog har gett mig mycket förförståelse när det gäller utbildningens 

innehåll och specialpedagogers arbetsuppgifter. Jag var också medveten om att en del av min 

förförståelse skulle under intervjuerna kunna visa sig vara fördomar eftersom jag är påverkad 

av min egen erfarenhet av specialpedagoger som jag mött som lärare. 

  

Min förförståelse när det gäller specialpedagoger på mina tidigare skolor anser jag också vara 

en anledning till mitt valda forskningsområde. Diskrepansen mellan det jag nu har lärt mig 

under mina studier och de tidigare erfarenheterna jag har haft väckte nyfikenheten hos mig hur 

det ser ut idag. Jag har mött många specialpedagoger som inte har haft någon handledande roll 

eller haft ett kompetenshöjande uppdrag. Flertalet av specialpedagogerna arbetade snarare som 

speciallärare, det vill säga undervisade elever enskilt eller i grupp. Men denna diskrepans 

mellan förförståelse och vad jag här kallar studieideal har motiverat mig att undersöka hur andra 

specialpedagoger uppfattar sitt kompetenshöjande uppdrag. 

  

5.2 Urval  

För att hitta informanter skickade jag mitt missivbrev till så kallade dörröppnare, nämligen 

rektorer på olika skolor. Dörröppnare ska vara personer som genom sin status till exempel kan 

få medarbetare att vilja delta i studien (jmf Lalander, 2015). Målet var att informanterna från 

skolorna skulle representera samtliga årskurser i grundskolan men även gymnasieskolan och 

därmed utgöra en heterogen grupp. Från flertalet av rektorerna fick jag rätt omgående svar att 

de skulle skicka min förfrågan vidare till specialpedagoger medan några rektorer trots 

påstötningar inte alls hörde av sig. Dit hörde de fyra gymnasieskolor som jag skickade mejl till. 

I mitt mejl till rektorerna skrev jag att jag endast sökte utbildade specialpedagoger vilket jag 

också försäkrade mig om när specialpedagogerna hörde av sig. Det var endast en speciallärare 

som hörde av sig och som jag fick avböja deltagandet för.   
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Jag beskriver mitt val av informanter som ett subjektivt och ändamålsenligt urval. Men det finns 

även inslag som kan liknas vid snöbollsurval (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Jag 

frågade visserligen inte efter fler informanter under intervjuerna utan två av specialpedagogerna 

tipsade redan före intervjuerna om varsin specialpedagog som vid förfrågan meddelade att de 

var villiga att ställa upp. På så sätt fick jag även en informant från en gymnasieskola. Min avsikt 

var att intervjua fler informanter men jag fick dela den smärtsamma upplevelse som Larsson 

(1986) beskriver när det gäller den tid bearbetningen av intervjumaterialet tog i anspråk. Med 

ett omfångsrikare material riskerar analysen att bli för ytlig på grund av tidsbrist och inte uppnå 

det ingående granskandet och därmed djupet som jag skrivit om ovan (jmf Larsson, 1986). Jag 

fick med andra ord nöja mig med de informanter som var villiga att ställa upp. Men å andra 

sidan skriver Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) att sex till åtta personer ger ett 

bra urval att arbeta med om de ska beskriva vad de upplever. Judith Bell (2009) rekommenderar 

att följa handledarens råd och konstaterar även att man ”tvingas […] ofta nöja sig med att 

utfråga de personer […] som går att få tag i och som är villiga att ställa upp” (s. 147).   

  

Från södra Sverige fick jag rätt omgående svar från tre villiga specialpedagoger och ytterligare 

några hörde av sig efter ett tag. Tider planerades in med de sex specialpedagogerna, och jakten 

på informanter fortsatte. Den ena informanten från södra Sverige blev plötsligt sjuk och ställde 

in sitt deltagande i sista stund. Även i norra Sverige ställde en informant in den planerade 

intervjun med kort varsel. Men till slut hade jag också fått ett ja av tre specialpedagoger i norra 

Sverige. Därmed var jag nöjd med antalet.   

  

Intervjuer skedde alltså med åtta utbildade specialpedagoger från sex olika skolor. De 

specialpedagoger som arbetar på samma skolenhet tillhör olika årskurser, vars byggnader ligger 

en bit ifrån varandra i respektive ort. Dessa specialpedagoger har dessutom alla olika rektorer. 

Därför bedömde jag att det inte fanns någon större risk för att deras svar skulle vara färgat av 

varandra eller av att de arbetade under exakt samma förutsättningar.   

  

5.3 Deltagarna i studien  

Informantgruppen består av endast en man och sju kvinnor. I resultatdelen har jag gett 

informanterna fingerade namn. För att inte kunna särskilja den manlige informanten har jag 

sökt efter könsneutrala namn på nätet. Åldersfördelningen ligger mellan dryga 30 år upp till 62 
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år, och deras yrkeserfarenhet som specialpedagog varierar från bara några få år och upp till 25 

år. Fördelningen på årskurserna är:  

  

årskurs 1-3  en specialpedagog  södra Sverige  

årskurs 1-6   en specialpedagog  norra Sverige  

årskurs 4-6   två specialpedagoger   södra Sverige  

årskurs 7-9  tre specialpedagoger   södra och norra Sverige  

gymnasiet   en specialpedagog  norra Sverige  

  

Fem av informanterna arbetar alltså på skolor i södra Sverige och tre i norra Sverige. Därmed 

anser jag att trots den sneda könsfördelningen att urvalet även ur perspektivet årskursfördelning 

kan beskrivas som varierat och representativt.    

  

De två första intervjuerna gjordes i södra Sverige på skola A som ligger relativt nära 

centralorten. Skolan är en F-9-skola och de två informanterna på denna skolenhet arbetade i 

årskurserna 4-6 respektive 7-9. Skolan har cirka 780 elever och antalet medarbetare uppgår till 

ungefär 100 personer. På skolans hemsida finns informationen att skolan aktivt driver 

utvecklingsprojekt och till exempel deltagit i Skolverkets matematiklyft. Skola B som är en 49 

enhet ligger också i södra Sverige samt i utkanten av sin kommun och har cirka 300 elever och 

50 anställda. Även från denna skolenhet kom två informanter som likt informanterna från den 

första skolan arbetade i årskurserna 4-6 respektive 7-9. Den tredje och sista skolan i södra 

Sverige ligger också i utkanten av samma kommun som skola B. Det är en F-3 skola med drygt 

200 elever och 35 medarbetare.   

  

Av de tre skolorna i norra Sverige tillhör skolan D en gymnasieskola med cirka tusen elever 

och närmare 70 personal. I samma kommun men i utkanten ligger skola E som är en liten F-6 

skola med endast 100 elever och 8 personal. Den tredje skolan ligger en bit utanför denna 

kommuns centralort och har cirka 150 elever fördelade på årskurs 7-9. Antalet personal på skola 

F är 25. Skolorna kommer från två kommuner i vardera södra och norra Sverige.  

  

5.4 Intervjuerna   

Jag vill beskriva mina intervjuer som halvstrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att jag 

som intervjuare genom mitt missivbrev (se bilaga 1) informerade mina informanter om 

intervjuns tema, alltså det fenomen jag ville undersöka. Informanterna fick, trots att en 
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informant bad om det, inte ta del av de frågor som jag hade förberett. Jag lade efter att ha läst 

Larssons (1986) arbetsbeskrivning inför själva intervjuerna ner mycket tid på att formulera en 

inledande fråga eller uppmaning som skulle få informanterna att börja berätta om de 

kompetenshöjande insatserna som skolan genomfört. De andra frågorna som jag inledningsvis 

formulerade rörde vilka kompetenshöjande insatser som genomförts på skolan och hur valet av 

dessa insatser gått till. Hur specialpedagogen skulle beskriva sin roll vid planeringen och 

genomförandet av insatserna och hur de upplevde att deras kompetens togs tillvara var två 

ytterligare frågor jag hade med i min frågeguide (se bilaga 2). Efter tre intervjuer upptäckte jag 

hur listan med frågor ibland distraherade mig från att lyssna aktivt på informanterna. Därför 

byttes frågeguiden ut mot en checklista med en gemensam inledande fråga och endast fem 

punkter av vikt (se bilaga 3). Larsson (1986) benämner det ”en checklista över vissa väsentliga 

aspekter som det borde finnas uttalanden om” (s. 27). Aspekterna grundade jag på de tre tidigare 

informanternas svar och de utgjorde gemensamma områden inom kompetenshöjande insatser 

som gjorts på de tre skolorna. Bell (2009) kallar denna intervjuform för den fokuserade 

intervjun, där hon dock inte anser att man utgår från en checklista utan hon benämner istället 

de olika aspekterna för teman. Jan Trost (2011) använder å sin sida uttrycket fokusintervju men 

även informella intervjuer. Gemensamt är att intervjuaren vill förstå hur informanten tänker 

utifrån dennes erfarenheter. Intervjuaren ger då informanten större frihet att prata om det som 

den anser är viktigt inom de olika temana men ställer samtidigt fördjupande och klargörande 

frågor.    

  

Dahlgren och Johansson (2016) skriver också att intervjun med dess frågor behöver anpassas 

utefter informantens svar. På förhand helt bestämda frågor skulle hindra informanten i att följa 

och fördjupa sina tankar fullt ut. Larsson (1986) förklarar att det är först när informanten har 

svarat på frågan som informantens tolkning av frågan framgår. Utifrån denna tolkning kan 

följdfrågor först konstrueras. Följdfrågor på det som informanten säger ska uppmana till 

fördjupning och utvidgning av det givna svaret, så kallad probing (Dahlgren & Johansson, 

2016). Dahlgren och Johansson nämner frågor som ”Hur menar du då? [...] Kan du utveckla 

ditt svar lite mer?” (2016, s. 166). Men de tar även upp vikten av icke-verbal probing i form av 

nickanden och hummanden. Fördjupningen och utvidgningen som informanten gör kan ses som 

”meta-medvetande” (Marton & Booth, 2000, s. 168), det vill säga att informanten blir medveten 

om sitt medvetande i fråga om de aspekter som intervjun berör. Även Johnsson (2009) beskriver 

hur följdfrågor i en intervju kan utvecklas till en dialog där tillfällen för gemensamt lärande 



 

24  

  

uppstår. Marton och Booth ser det som ett dialektiskt förhållande där datainsamling och 

analysen av datainsamlingen sker simultant och därmed tätt hänger ihop och påverkar varandra.  

  

Efter att ha läst Eriksson-Zetterquists och Ahrnes (2015) kapitel om intervjuer bestämde jag 

mig för att endast genomföra två intervjuer per dag, trots att de rekommenderade ett maxantal 

på fyra intervjuer. Jag ansåg mig vara för oerfaren i intervjuteknik för att klara mer än två. 

Dessutom gav det mig möjlighet att även planera in den tid mellan intervjuerna som 

ErikssonZetterquist och Ahrne anser vara viktig för att kunna skriva ner anteckningar i nära 

anslutning till intervjuerna. Jag var i missivbrevet också tydlig med hur lång tid jag beräknade 

att intervjuerna skulle ta. Min tanke var att 30-40 minuter skulle kännas som en tid man kan 

ställa upp och offra för en intervju. För att spara tid för informanterna och även mig själv hade 

jag kunnat välja att genomföra mina intervjuer på till exempel Skype eller det konferenssystem 

som min skola har tillgångtill. Denna möjlighet erbjöd jag i mitt missivbrev. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne anser att dessa intervjuer kan bli ”mer formella […]. Både telefon och 

Skype lämpar sig sämre när man vill fånga in och finna nyanser” (s. 44). Att uppnå en ingående 

fokusintervju kan därför bli svårt  (Trost, 2011).  

  

Marton och Booth (2000) beskriver hur betydelsefull relationen mellan intervjuaren och 

informanten är när informanterna når en meta-nivå vars insikt eventuellt kan vara smärtsam för 

dem. Smärtsam på så sätt att de får insikt i något som tydliggörs genom intervjun och som de 

tidigare inte medvetet reflekterat kring. Detta kräver en självinsikt hos intervjuaren kring 

frågornas eventuella påverkan på informanten. Även maktbalansen mellan intervjuaren och 

informanten bör beaktas enligt Marton och Booth. Intervjuaren har ett speciellt ansvar och 

intervjuarens makt kan man utifrån de två författarnas beskrivning kalla för proaktiv. 

Intervjuaren vet vad som efterfrågas och kan trycka på i intervjun för att komma djupare eller 

vidare i informantens reflektioner. Informanten däremot ”har en makt som börjar inifrån, 

eftersom den är spontan och reaktiv” (Marton & Booth, 2000, s. 170-171). Icke desto mindre 

är det en kraftfull makt eftersom informanten alltid kan avböja att svara eller att till och med 

avbryta intervjun (Jeppson Wigg, 2016).  

  

5.5 Bearbetning och analys  

Kroksmark (2011) skriver att intervjuerna ska bandas och transkriberas. Därför spelade jag in 

samtliga intervjuer för säkerhets skull på både en dator och på min mobiltelefon. Jag 
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transkriberade intervjuerna ”i sin helhet för att analysarbetet ska kunna göras på ett grundligt 

och tillförlitligt sätt” (Dahlgren & Johanssons, 2016, s. 166) och för att i analysarbetet kunna 

hitta kvalitativt skilda kategorier (jmf Larsson, 1986). Redan vid transkriberingen bekantade 

jag mig med empirin för att skapa mig ett helhetsintryck, det vill säga om jag lyckats fånga det 

jag eftersträvade. Då tydliggjordes även vissa aspekter som jag noterade. Därefter lyssnade jag 

flera gånger på intervjuerna och följde samtidigt med i den utskrivna intervjutexten så att jag 

till slut kände mig väl bekant med materialet (jmf Dahlgren & Johanssons, 2016).   

  

Efter transkriberingen och vid senare avlyssning och läsning markerade jag stycken i 

intervjuerna med olika färger och beteckningar utifrån de aspekter som jag upptäckte. Jag sökte 

efter likheter och olikheter i informanternas utsagor för att därigenom kunna rita upp en bild av 

de olika aspekter som framträdde. Dahlgren och Johansson (2016) rekommenderar att klippa 

sönder intervjuerna för att endast ha de viktigaste passagerna av intervjuerna kvar. Det skulle 

göra det senare arbetet i jämförelse- och grupperingsfasen lite enklare. Jag beslöt att behålla 

mina färgade stycken i de hela intervjuerna eftersom mitt material inte var så omfattande.  

Utifrån färgerna kategoriserade och benämnde jag de kategorier som jag kunde se hade 

framkommit och läste sedan igenom de åtta intervjuerna flera gånger för att hitta utsagor som 

jag missat och som kanske kunde passa in på en benämnd kategori.   

  

Efter all genomläsning behövde jag precis som Dahlgren och Johansson (2016) skriver granska 

kategorierna och deras innehåll för att se ifall de gick in i varandra och därför behövde 

ombenämnas så att varje kategori blev så specifik som möjligt. De sex kategorier som trädde 

fram ur empirin är Planering av kompetensutveckling, Samarbete skolledningen, 

Informationsöverlämnande, Expert - inspiratör och stöd, Handledning samt Mentorsroll. 

Kategorin Handledning delades upp i tre undergrupper, Enskild handledning, 

Grupphandledning och Handledning i kurser eftersom handledning var den kategori där de 

intervjuade specialpedagogerna uppgav flest exempel.  Jag ansåg det vara av vikt att tydliggöra 

de olika handledningsformerna eftersom det på så sätt framträdde ytterligare uppfattningar 

kring specialpedagogernas bidrag till kompetenshöjande insatser. Meningen med detta 

noggranna förarbete är att hitta nya aspekter i informanternas resonemang vilket Larsson (1986) 

påpekar kräver ett djupgående arbete med intervjutexterna. Johansson (2009) konstaterar att om 

flera fenomenografiska forskare skulle ta sig an samma intervjumaterial och analysera det 

skulle de komma fram till liknande kategorier.   
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Som en del av bearbetningen granskade jag även mina egna frågeformuleringar under intervjun 

noga. Jag markerade dem med färger och kommentarer som till exempel ledande fråga ifall jag 

vid genomläsningen kände att så var fallet. Larsson (1986) resonerar kring ledande frågor och 

anser att   

  

[o]m man talar med yrkesmän om deras yrken, torde inte en ledande fråga påverka svaren så starkt. 

[…] Enstaka sådana påverkar kanske inte utfallet; variationen i uppfattningar minskar eftersom 

man då systematiskt ’erbjuder’ ett visst svar, en viss uppfattning (s. 28-29).  

  

Men samtidigt skriver han att ledande frågor kan fungera som garanter för att den uppfattning 

som informanten presenterar verkligen är informantens övertygelse. Skulle så inte vara fallet 

kan det hända att informanten ändrar sin åsikt efter ledande frågor.   

  

När jag kände mig klar med kategoriseringen, namngivningen och även i något fall den 

kontrastiva fasen, där jag genom att jämföra mina kategorier kunde sammanföra dem till en mer 

övergripande kategori (jmf Dahlgren & Johanssons, 2016), började jag fundera på var min 

teoretiska bakgrund och tidigare forskning skulle komma in. Dahlgren och Johansson skriver 

att:  

  

[e]n del väljer att deskriptivt framlägga sitt utfallsrum utan teoretisk analys (den återfinns då 

vanligen i en resultatdiskussion), medan andra skriver in teori eller aktuell forskning och egna 

analytiska tankar i direkt anslutning till de olika kategorierna (s. 171).  

  

Mitt val föll på det första alternativet eftersom jag insåg att en renodlad beskrivning skulle ge 

mig ytterligare ett tillfälle att fördjupa mig i utfallsrummet. Men jag skilde också på analys- och 

diskussionsdelen för att även i analysen enbart kunna fokusera på resultatet i relation till 

bakgrund och tidigare forskning.    

  

Vid bearbetningen av de åtta informanternas utsagor i denna studie framkom fyra specifika 

kategorier av kompetenshöjande insatser som specialpedagogerna genomför tillsammans med 

lärarna på deras skolor. Dessa är Informationsöverlämnande, Experten – inspiratör och stöd, 

Handledning och Mentorsroll. Dessutom utkristalliserade sig ytterligare två kategorier där 

specialpedagogerna upplever att de bidrar till lärarnas kompetensutveckling. Till skillnad från 

de andra kategorierna är dessa två, Planering av kompetensutveckling och Samarbete 

skolledningen, inte direkt kopplade till interaktion med skolans pedagoger utan sker istället med 

skolledningen, externa aktörer och andra specialpedagoger med syftet att öka personalens 
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kompetens på skolorna. Specialpedagogerna arbetar med andra ord för kollegornas 

kompetensutveckling. Denna skillnad gjorde att jag i mitt analysarbete utgick från två aspekter 

som jag sedan granskade resultatet och tidigare forskning utifrån: Kompetenshöjande insatser 

för kollegor och Kompetenshöjande insatser med kollegor.  

  

5.6 Etiska ställningstaganden  

Inför denna studie har jag beaktat Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. När det 

gäller informationskravet skrev jag i  missivbrevet inte bara vilka studier jag bedriver och vid 

vilket universitet utan lämnade också en kort beskrivning av mig själv. Syftet med studien fanns 

formulerad och även hur jag planerade att genomföra undersökningen. Jag skrev tydligt ut att 

informanterna kunde avbryta sin medverkan när de ville och att intervjumaterialet endast skulle 

användas för denna studie samt förvaras och behandlas konfidentiellt. Dessutom meddelade jag 

att de gärna skulle få ta del av min uppsats när den var färdig. Denna information lämnade jag 

även muntligt innan vi påbörjade intervjuerna. Därmed ansåg jag att informations- och 

nyttjandekravet var fyllt.   

  

Jag mejlade ut missivbrevet till skolledare för vidarebefordran till specialpedagoger som i sin 

tur meddelade sitt intresse till mig via mejl. När informanterna och jag dessutom mejlledes 

bestämde tid och plats ansåg jag att samtyckeskravet också var fyllt. I min examensuppsats sätts 

inga namn ut. Namnen på informanterna har ersatts av så könsneutrala namn som möjligt så att 

inte identiteten ska kunna avslöjas. Namn på skolor eller kommuner har inte heller skrivits ut. 

Detta är gjort även om inga etiskt känsliga uppgifter förekommer i intervjuerna och för att vara 

säker på att även konfidentialitetskravet tillgodoses.  

  

5.7 Studiens tillförlitlighet  

Det är alltid centralt att noga granska en studies giltighet, validitet, och tillförlitlighet, 

reliabilitet. En studie är till att börja med alltid beroende av ett passande metodval i fråga om 

syfte och datainsamling (Thornberg & Frejes, 2016). Larsson (1986) skriver också att 

studentens uppgift är att hitta ”den lämpliga metoden för just deras uppsatsproblem” (s. 8). 

Detta för att validiteten ska kunna säkerställas. Eftersom jag vill skapa en bild av variationen i 

specialpedagogers uppfattningar av deras bidrag och roll i skolans kompetenshöjande insatser 

anser jag att intervjuer där informanterna i stort sett fritt får berätta om sina tankar är den bästa 

metoden. Mitt bidrag i intervjun är endast att hålla informanterna inom området och eventuellt 
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ställa frågor för att vidga informanternas tankefält. På så sätt kunde informanterna berätta så 

fritt som möjligt. Jag har i studien avgränsat mitt problem till att omfatta utbildade 

specialpedagogers uppfattningar kring kompetenshöjande insatser på deras skolor. 

Avgränsningen gjorde jag således för att studien endast skulle omfatta en yrkesgrupp. 

Tidsaspekten var också en begränsande faktor när det gällde det valda antalet informanter (jmf 

Bell, 2009).   

  

Tillförlitlighet ”handlar om hur noggrann och systematisk man har varit under hela 

forskningsprocessen” (Thornberg & Frejes, 2016, s. 259). Därför har jag ordagrant transkriberat 

intervjuerna och mina kategoriseringar kan alltså granskas med hjälp av det transkriberade 

materialet. Jag har trots min förförståelse försökt hålla mig neutral i både intervjuerna och 

analysarbetet. Enligt Ingrid Westlund (2016) kan vi inte bortse från vår förförståelse. 

”Förförståelsens väg är i många stycken unik” (s. 80) skriver Westlund och därför har jag under 

metoddelen redovisat den förförståelse som jag gick in med i studien. Jag har också försökt att 

tydligt återge forskningslitteraturen jag använder mig av eftersom även den utgör en del av min 

förförståelse (jmf Westlund, 2016). 

  

Studien hade säkert kunna genomföras på annat sätt till exempel genom fältstudier under längre 

tid med tillhörande intervjuer eller genom en narrativ forskningsansats. Men även här är tiden 

en begränsande faktor eftersom jag då hade velat triangulera mina resultat med hjälp av 

informanterna och genom fler metoder (jmf Bell, 2016). Jag har i min studie försökt eftersträva 

öppenhet i studiens presentation, systematik i bearbetnings- och analysprocessen samt försökt 

redovisa resultatet på ett vetenskapligt korrekt sätt med förankring i tidigare forskning för att 

försöka tydliggöra min studies reliabilitet. 

  

6. Resultat  

Denna studie har en fenomenografisk ansats med vars hjälp jag vill skapa kunskap om  

specialpedagogers bidrag när det gäller deras skolors kompetenshöjande insatser. För att kunna 

göra det har jag ur intervjuerna plockat fram det som informanterna angett som 

kompetenshöjande insatser. De exemplen där de upplever att de har en bidragande roll har jag 
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sedan sammanfört under olika kategorier. Detta betyder att de olika kategorierna som träder 

fram inte har jämförts med varandra utan snarare kompletterat varandra i skapandet av en 

tydliggörande bild.  

 

 
 

Bild 2. Specialpedagogers bidrag till kompetenshöjande insatser. Siffrorna motsvara de olika 
avsnitten i kapitel 6.  

 

 6.1 Planering av kompetensutveckling  

I intervjuerna framkom olika former av planering. Den vanligaste planeringen 

specialpedagogerna kom att tänka på var enskilt eller tillsammans med andra specialpedagoger 

planerade insatser. Eli berättar till exempel att ”utifrån specialpedagogernas del i det 

systematiska kvalitetsarbetet skapar specialpedagogerna en plan utifrån vad de anser 

pedagogerna behöver”. Men dessutom togs tips om föreläsningar, artiklar och kapitel ur böcker 

eller hela böcker upp som planering av kompetensutveckling om dessa ledde fram till att en 

grupp pedagoger deltog i de föreslagna aktiviteterna. Att bjuda in och arrangera föreläsningar 
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eller diskussioner med externa aktörer ansågs också vara en del av den kompetenshöjande 

planeringen som specialpedagogerna ägnade sig åt.   

  

Att boka kommunens stödresurs, det vill säga de som tar hand om elever med omfattande behov 

av särskilt stöd eller SPSM, ansåg flera informanter vara ett centralt bidrag till 

kompetenshöjande insatser på deras skolor. Bokningarna kunde röra handledningstillfällen för 

arbetslag. Vanja säger att ”nästa måndag, då har jag bjudit in en pedagog från datateket för att 

gå igenom för varje arbetslag lite olika appar och grundläggande inställningar och så”. Samma 

sak gäller också för skoldatateket och Kim, men Kim inkluderar sig själv som handledd när hen 

säger att ”det har jag också ordnat, att SPSM har kommit hit och haft handledning med oss”. 

Tillsammans med en annan specialpedagog har hen dessutom planerat och ”bjudit in externa 

föreläsare inom npf” som komplement till den kompetenshöjande NPFkursen från SPSM. 

Kompetensutveckling gällande synnedsättning eller blindhet är områden som Eli ordnat med 

hjälp av SPSM. Hen planerar även besök hos externa aktörer dit hen tar med kollegor. ”Jag 

bjuder olika pedagoger utifrån vad temat är för nätverksträffen” berättar Eli.   

  

När det gäller de kurser som erbjuds via Skolverket eller SPSM visar Elis exempel hur  

specialpedagogsteamets egen fortbildning kan resultera i större satsningar.   

  

Vi började med att läsa igenom Ross Greenes bok Vilse i skolan och där föddes vår tanke kring 

npf vidare. Så att i det lilla teamet föds ju tanken samtidigt som man får input från systematiska 

kvalitetsarbetet. Man förankrar det hos ledningen och så vidare, men det började i teamet. (Eli)  

  

Vidare berättar Vanja när det gäller Skolverkets och SPSM:s kurser att ”vi håller i det, vi 

specialpedagoger. Så vi ansvarar för upplägg och genomförande”. Sam känner att 

specialpedagogerna är ”jättedelaktiga” i planeringen av skolans kompetenshöjande insatser och 

att ”nu har vi valt att ha en ny inriktning efter sommarn, dom här modulerna från Skolverkets 

specialpedagogik”. Även Frances beskriver hur specialpedagogerna på hens skola planerar 

genomförandet av Skolverkets och SPSM:s kurser genom att de ansvara för att bland annat 

”dela in i grupper och sen sätta dit handledare och så starta till hösten”. Frances konstaterar 

vidare att hens kommun ”kommer ut med väldigt mycket erbjudande på kurser och 

utbildningar” och att Frances som specialpedagog behöver organisera utbildningarna för 

pedagogerna på skolan. Detta kan hen antingen göra själv eller tillsammans med kommunens 

resursteam. Via resursteamet ordnar exempelvis Frances med utbildning för elevassistenter. 

Hen anser att den är kompetenshöjande för verksamheten eftersom ”den utbildningen, ja, är 
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man ny elevassistent så är det väldigt bra. Har man varit med några år så tycker man det är 

väldigt bra, just den här kompensatoriska biten”. Även informanten Ingar planerar och 

genomför utbildningar med resursassistenter på hens skola.   

  

Andra egna kompetenshöjande insatser som informanterna berättar om rörde egna IT-

utbildningar som de arrangerat. Frances säger bland annat att:   

  

det har varit en evig kamp att få alla ämneslärarna att kunna dom programmen som är bra för 

dyslektikerna. Det har jag försökt driva väldigt mycket för det är deras… Eleverna kommer aldrig 

att börja använda det och bli trygga i det om inte ämneslärarna kan det här också. Så därför så har 

jag försökt ha utbildningar i olika former.   

  

Men bland informanterna fanns även de som kände ”att det pågår så många parallella 

kompetensutvecklingar” så att de tog på sig uppgiften ”att hinna samla ihop och att det blir en 

substans av det” (Kim). Eli konstaterar att det ”kan ju inte vara hur mycket 

kompetensutveckling som helst. Det kan ju bli för mycket”. Därför arbetade Eli för att 

sammanföra olika kompetenshöjande insatser eller som hen själv uttrycker det ”gifta dom två 

med varandra så att det fanns en tydlig plan. […] Så vi [specialpedagogerna] har skräddarsytt 

det lite grann.”   

  

6.2 Samarbete skolledningen  

I vilken grad de intervjuade specialpedagogerna men även de andra pedagogerna samarbetar 

med skolledningen varierar. Eli säger att i de fall några enskilda pedagoger framför önskemål 

till skolledningen om kompetensutveckling ”så kan rektorn ta det. Men då är det kanske två tre 

stycken som har uttryckt en sak och det är inte överensstämmande med vad hela verksamheten 

behöver”. Detta visar att samarbetet mellan pedagoger, specialpedagog och skolledningen inte 

alltid fungerar så bra när det gäller en gemensam planering av kompetensutvecklingen. Sam 

däremot tycker ”delaktigheten känns helt okej” eftersom rektorn ska ta ”vissa beslut och vissa 

beslut ska tas gemensamt” vilket fungerar på Sams skola. Även Eli konstaterar att ”sen kommer 

ju vissa saker från ledningen, men då har dom ändå kunnat se i sitt systematiska kvalitetsarbete 

att det här pekar på att vi behöver mer av den insatsen. Men dom ger ju uppdraget, dom ansvarar 

inte för att genomföra det. Och då är det spets på uppdraget.” Med det sista menar Eli att 

specialpedagoger och arbetslagsledare då får uppdraget att ordna de kompetenshöjande 

insatserna. Om det hos specialpedagogsteamet å andra sidan kläcks idéer som gäller 
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kompetenshöjande insatser förankras dessa hos skolledningen innan de eventuellt genomförs, 

enligt Eli. Kim däremot upplever brister i samarbetet med skolledningen och att trots att de 

träffas en gång per termin för att ”blicka framåt … är det jättesvårt att kunna förankra stödet 

fullt ut”.  

  

Frances känner att hen i viss mån har fått vara med och bestämma innehållet på studiedagar 

eller fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser eftersom hen anser det vara viktigt. Frances 

berättar att hen till exempel upptäckte möjligheten att söka bidrag för genomförandet av 

Skolverkets utvecklingsprogram. Utifrån Frances förberedelsearbete ”skickade rektor in 

ansökan och nu har vi fått pengar till handledare och kör igång det då till hösten”. När det gällde 

deras tidigare rektor berättar Eli att han knöt specialpedagogerna till sig eftersom han var 

oerfaren och behövde ”ta hjälp av specialpedagogerna för att klara av rektorsskapet”. I Ingars 

intervju framkom en annan form av samarbete. Ingar berättar hur hen av rektorn får det Ingar 

kallar för ”på kammarn-uppdrag” vilket innebär att hen får i uppgift att vid möten ”hålla det här 

ämnet liksom flytande” eller ”att försöka lyfta upp det som behöver lyftas”. Exempel Ingar 

nämner är att i samtal ta upp konflikter eller i arbetslag som inte fungerar föra in samtalet på 

deras samarbete. Detta gör, berättar Ingar, att ”jag känner ju jätteofta att jag är rektorns högra 

hand”.   

  

6.3 Informationsöverlämnande  

I denna kategori ingår de insatser som innebär att lämna vidare information till pedagogerna 

och som specialpedagogerna anser vara kompetenshöjande för pedagogerna på deras skolor. 

Det kan vara information från utredningar eller externa expertgrupper men även förmedling av 

information från kurser eller läst material. Hit hör inte förmedling av tidigare kunskaper som 

specialpedagogerna bär med sig. Dessa ligger i kategorin Expert som inspiratör och stöd.   

  

Den information som informanterna överlämnar till pedagogerna kommer från kommunens 

datatek eller externa aktörer som gör utredningar på elever. Informanterna berättar att 

kommunernas datatek har som uppgift att tillhandahålla tips om passande appar eller program. 

De informanter som tar upp datateken besökte dessa med en specifik problemformulering 

gällande elever i behov av stöd. De råd och tips som informanterna sedan fick lämnade de 

vidare. Ibland behöver de ”få några alternativ, få testa själv” (Noel) innan informationen lämnas 

vidare till pedagogerna eller som Vanja uttrycker det ”Om jag har fått lärt mig, om jag har varit 
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inne på datateket i X till exempel, så kan jag komma tillbaka och visa: Så här gjorde man”. 

Ibland kan informanterna vara lite tveksamma till om den information de förmedlar ses som 

kompetenshöjande av pedagogerna. Detta gäller till exempel när Eli reflekterar kring 

informationsöverlämningen efter utredningar. Det Eli ser som kompetenshöjande inslag för 

pedagogerna ser pedagogerna ”kanske mer som elevvård” (Eli).   

  

Ytterligare information som informanterna berättar att de förmedlar rör kunskaper de själva har 

inhämtat genom att ”läsa mycket på nätet, Skolverkets försändelser och ny forskning” (Noel). 

”Det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen kunna förmedla det då” berättar exempelvis Noel 

som inte tycker att det är svårt att föra sådan information vidare ut i verksamheten så att flera 

kan ta del av det. Även Frances säger om kurser Frances varit på att ”då får jag ju lära mig också 

och ta med mig till skolan … Och det har dom i alla år lyssnat på”. Likaså anser Vanja att om 

hen lärt sig något på en kurs delar hen med sig av det till pedagogerna på skolan. Vanligtvis 

sker denna form av informationsöverlämnande på konferenser eller arbetslagsmöten med kan 

även äga rum som Frances säger på fikarasten över en kopp kaffe.  

  

6.4 Experten - inspiratör och stöd  

Kategorin att vara expert på skolan dyker upp på flera olika sätt i informanternas utsagor.  

Ibland kan det uttryckas som att ”man kan inte heller komma in som specialpedagog och peka 

med hela handen och säga: Gör så här” (Hadar). Detta betyder att specialpedagogen ska vara 

den som vet att men även vara den som vet hur man ska få pedagogerna att tänka i den riktning 

man som specialpedagog arbetar mot. Ingar beskriver hur pedagogerna söker upp hen ”och så 

resonerar de. De behöver ha någon att bolla med. Och det blir jättebra. Så det är 

kompetenshöjande”. Hadar känner sig med sina kunskaper ”som en spindel, att man liksom har 

ut sina spröt både mot lärarna, mot kurator och även skolsköterska. Och elev, naturligtvis”. Men 

samtidigt konstaterar Hadar att specialpedagoger är inga ”maskiner” som har svar på allt. 

Gemensamt för de uttalanden som sorteras under denna kategori är att de utgår från kunskaper, 

färdigheter och förmågor som informanterna har med sig sedan tidigare, antingen genom deras 

specialpedagogiska utbildning eller senare genom kurser och andra erfarenheter. Frances 

berättar till exempel att ”man får ju sitta på sin kammare hemma och lära sig det här för att sen 

kunna lära lärarna” och Noel säger ”så jag sitter mycket… Och försöker sätta mig in i det 

materialet, väldigt mycket […] Sen kan jag presentera det för lärarna”.   
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 Ingar ser i sitt specialpedagogiska uppdrag uppgiften att duktiga pedagoger ”de måste man 

försöka lyfta så de kommer till sin rätt, och att de kan sprida sitt tänk”. Hen stöttar dem i 

utvecklingsdiskussionerna genom sitt eget kunnande och engagemang. Genom sina uttalanden 

om extra anpassningar och sekretessmedvetenhet visar Ingar att det är hen som specialpedagog 

som innehar den kunskapen men att hen som expert vill dela med sig så att pedagogerna 

utvecklas i sitt kunnande. Samma sak gäller för Hadar när hen vill ”att alla får samma 

information om dom mer vanliga komplikationerna som elever har”. Noel konstaterar att ”det 

jag tycker är en kompetenshöjande insats, det är just den här informationen jag gör nu, […] och 

det handlar ju om åtgärdsprogrammen. Att informera om hur man kan skriva åtgärdsprogram”. 

Efter att Kim har handlett pedagogerna i omdömesskrivandet konstaterar Kim att ”så kan man 

då på ett professionellt sätt uttrycka sig riktigt kring det och då blir det inte såna formuleringar 

som livlig”. Utvecklandet av den språkliga aspekten tar Ingar också upp. Ingar känner sig även 

ibland som ”en medlare” och stöd i kontakten mellan kollegor och externa aktörer som IT-

enheten och SPSM. Då handlar den kompetenshöjande insatsen om att utveckla pedagogernas 

”fackspråk” säger Ingar.  

  

I flera informanters uttalanden framgår deras starka engagemang i frågor de vill driva på skolan 

och sprida till pedagogerna. Eli tycker att det är en kompetenshöjande insats när hen lyckas 

”väcka någons nyfikenhet genom att man berättar” eller när hen kan visa hur något fungerar 

och kan underlätta för elever. Det upplevs ”lite mer lustfyllt” säger Eli och menar att det därför 

lättare utvecklar pedagogerna. Engagemanget framträder också tydligt när informanterna pratar 

om att sprida olika material och verktyg. Noel brinner till exempel för att sprida Inläsningstjänst 

hos kollegorna. ”Det är jättebra möjlighet. Och det är ju kompetenshöjande hos lärarna, att få 

det som ett naturligt redskap. Att bara integrera det, implementera det i undervisningen på ett 

naturligt sätt” (Noel). Dessutom resonerar Noel att   

annan kompetenshöjande… Det är ju mycket sådana här tips och idéer när det gäller 

undervisningen. […] Det här skulle passa den eleven. Och sen kan man inte mer än att presentera 

för lärarna och hjälpa. […] Så på det viset, det är ju kompetenshöjande också. I alla fall stödjande 

på nåt sätt….  

  

Noel betecknar sig även som ”sökare av material”. Det betyder att hen inte bara delar med sig 

av gammalt material utan även lägger tid på att hitta nya saker som hen sedan berättar och tipsar 

om. Även Ingar tillhandahåller ”typ nya rön och kanske någon filmsnutt, kanske någon 

tidningsartikel eller nånting som är tankeväckande” för att få pedagogerna att själva reflektera. 

Ingars syfte och mål är att ”ge dem en massa inputs på punkt A och på något sätt peka ut 
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riktningen till punkt B och sen se om de kan ta sig dit via artikeln eller boken eller vad det nu 

är för någonting”. Ett mål som Ingar visar uppnås när en pedagog enligt hen återkopplar med 

”Åh, Gud vad bra, nu förstår jag”.   

  

Ingars men även Elis uttalanden signalerar att de vid observationstillfällen i klasserna är 

experter. Eli säger att ”man får ju väldigt mycket med på en observation, och man ser ju hur 

läraren beter sig, man ser hur klassen beter sig mot läraren”. Utifrån den informationen försöker 

Eli sedan handleda och hjälpa pedagogerna att utvecklas vidare. ”Hur ska jag få läraren att 

förstå att dom inte kan prata så där” är en fråga som Ingar ställer sig när det gäller observationer 

i klassrummen. Vanja berättar endast att hen går in i klassrummet och stöttar, medan Sam 

konstaterar att ”då kommer det här handledandet med tips och idéer. Vi kanske skulle prova…”. 

För Sams del handlar det ”ju egentligen bara om att uppmärksamma den som är lärare i 

klassrummet” vilket även Hadar är inne på när hon säger att ”det är lärarna man i första hand 

möter, och det är deras situation då i klassrummet som man ska stötta, utveckla och hjälpa, att 

kunna hantera elevens behov på bästa sätt”.   

  

6.5 Handledning  

Hur mycket handledningsutbildning specialpedagoger har varierar utifrån deras utbildning.  

Frances berättar till exempel att hen ”hade en väldigt stor bit handledning i grundutbildningen 

till specialpedagog. Men sen har ju det också förändrats under åren, så det är väldigt olika vad 

man har med sig”. Att utgångspunkten till handledning inte bara är olika utifrån utbildning 

framgår även om man jämför olika uttalanden. En informant säger att ”det handlar ju om att 

bygga en förtroendefull relation där man sen jobbar tillsammans” för att som den informanten 

säger gemensamt utveckla verksamheten. En annan informant konstaterar dock att ”det finns ju 

otroligt mycket sega lärare ibland, och man behöver till och med göra det begripligt för dom 

och coacha dom”.  

  

6.5.1 Enskild handledning  

I vissa fall hänger den enskilda handledningen ihop med handledning i grupp på så sätt att ett 

enskilt handledarsamtal resulterar i att flera lärare behöver träffas. Kim beskriver ett sådant 

tillfälle när hen hamnar i en mellansituation där hen behöver medla mellan pedagoger  

Jag kan få kommentarer från dom äldre pedagogerna som kommer och säger: Ja, nu har han eller 

hon gjort det här och det här och dom har liksom ingen erfarenhet. Det kan vara ibland ganska 
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mycket negativt där vi tillsammans då får strukturera upp det, och där jag kan handleda och be 

dom tänka framåt och hur kan vi göra här och här och hur kan du hjälpa vederbörande?  

  

Vanja säger att individuell handledning har de på skolan men nämner inga exempel på sådana 

tillfällen. För Hadars del kan enskild handledning ”vara i speciella situationer där jag pratar 

med en enskild lärare om den personens situation […] hur han ska agera för vissa situationer 

som uppstår med eleven”. Hos Eli frågar pedagogerna ”Kan vi boka tid?” Men det kallas på 

Elis skola inte för handledning utan för samtalstid.  Dessa samtal kan enligt Eli handla om 

individer, vissa klasser eller grupper. Men som hen säger så ” hjälps vi åt”, det vill säga i den 

enskilda handledningen ligger ändå fokus på en ömsesidighet. Noel söker som specialpedagog 

själv också upp de pedagoger som hen anser att hen behöver diskutera vissa aspekter och 

Frances erbjuder tillfällen till informella möten. Dessa tillfällen berättar Frances uppstår på 

morgonen. Pedagogerna vet att hen finns tidigt på morgonen i skolans personalrum och ”pratar 

med dom som kommer in efter hand”. Pedagogerna har då möjlighet att bolla saker med hen 

vilket hen anser är en kompetenshöjande insats. Men syftet är inte bara att pedagogerna ska få 

ut något av handledningstillfällena utan Frances säger också ”att det jag får med mig får jag ju 

till nytta sen”.    

  

6.5.2 Grupphandledning  

Några av informanterna berättar att de har återkommande tider för grupphandledning. Precis 

som Kim har även Vanja handledning en dag i veckan. Vanja har handledning med fyra 

arbetslag där det handlar om hur pedagogerna kan stötta och hjälpa elever i svårigheter. Det är 

något Vanja tog med sig från sin förra skola och som de nu infört även på hens nya skola. Oftast 

har Vanja med sig ett tema men även pedagogerna tar upp saker de vill diskutera vid dessa 

handledartillfällen. Även Eli handleder när arbetslag så önskar. Då förbereder sig hen på den 

fråga som arbetslaget har anmält att de vill ta upp. Eli kallar detta för utbildningshandledning 

och nämner lågaffektivt bemötande som exempel. Hen berättar att de diskussioner som uppstår 

vid handledningarna hjälper osäkra pedagoger att utveckla sina kunskaper och därigenom bli 

säkrare. Därför konstaterar också Eli ”det tycker jag är kompetensutveckling”. Men hen betonar 

också att sådana handledningstillfällen behöver följas upp med gruppen ”bara för att fräscha 

upp”.  

  

Handledningen handlar hos flera om extra anpassningar och särskilt stöd och hur pedagogerna 

ska tänka kring dessa två åtgärder. För Sam är det centralt ”att lägga fokus i dom här sittningarna 
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på Vad fungerar? Vad fungerar hos dig?”. Frances ställer sig frågan när det gäller nya lärare om 

”dom inte fått det i sin utbildning” och konstaterar att ”jamen då måste vi 

(=specialpedagogerna) ge dom det på nåt sätt”. Vid dessa tillfällen anser Frances att 

grupphandledning fungerar bättre än enskild handledning. ”För det ger inte riktigt samma sätt 

som när man sitter tillsammans och den här läraren då får höra hur dom andra tänker” (Frances). 

Kim anser också att grupphandledning ”är jättebra för då träffar du dom nyutexaminerade 

tillsammans med dom äldre lärarna […] och där kan man tillsammans tänka framåt och hur kan 

vi göra här och här”. Hadar konstaterar däremot att deras kollegium stävar efter att ”kunna ha 

en bit av allmän pedagogisk diskussion också. Då blir det väl mest att jag och nån till som pratar 

och så kommer dom andra med frågor och så där”. Som jag skrivit tidigare har Kim upplevt hur 

”enskilda handledningar har resulterat i nödvändiga grupphandledningar”. Detta gäller som sagt 

enligt hen när äldre pedagoger i enskilda samtal med Kim lyfter specialpedagogiska problem 

de upplever med nyutexaminerade pedagoger. Hen följer upp dessa samtal med 

grupphandledning men försöker ”när vi samlas allihopa lägga det på ett plan så att vi ändå lyfter 

den här nya medarbetaren”.  

  

Eli betecknar grupphandledning i samband med en elevs nyställda diagnos som riktig 

kompetensutveckling. ”För man grottar ner sig lite grand i själva diagnosen då på individnivå. 

Vad behöver just den här dyslexieleven? För det är ju inte allmänt som alla andra.” I 

grupphandledningar arbetar Hadar med att ”tillsammans med lärarna kunna komma upp till den 

nivån på dom elever som kanske inte vill eller kanske inte har förmåga”, alltså att gemensamt 

resonera hur pedagoger kan lyfta elever. För Sam är det däremot också av vikt att ha 

grupphandledning utan att alltid ha fokus på enskilda elever eller diskutera praktiskt arbete. 

Sam vill vid vissa grupphandledningar utgå från forskning men även ”knep, tips och så” vilket 

kan få pedagogerna att ”fundera på sin egen undervisning, och gör man det så är man ju igång”. 

Kim tar upp att hen ibland i grupphandledningar får följa upp föreläsningar som hen varit på 

med pedagoger eftersom föreläsningen ”var på så pass hög nivå så dom lärarna som var med 

tyckte den var väldigt svår och jobbig”.   

  

6.5.3 Handledning i kurser  

Till skillnad från de tidigare beskrivna grupphandledningstillfällena utgår kategorin 

Handledning i kurser från handledningstillfällen vid centralt arrangerade kompetenshöjande 

insatser, det vill säga olika kurser där grupphandledning eller gruppdiskussioner/-samtal ingår 
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och där specialpedagogerna är engagerade på något sätt. På det ena skolområdet där två 

specialpedagoger arbetade förklarar en av dem att när det gällde SPSM:s NPF-kurs har det 

gjorts en satsning i skolan och att varje specialpedagog ansvarar för en viss åldersgrupp. Kim 

berättar att specialpedagogerna har anpassat innehållet till respektive årskurser genom att välja 

ut passande delar och att samtliga moment sedan ska genomföras i grupper där informanterna 

är handledare. Frågor som Eli ger exempel på visar att de eftersträvar ett kollegialt lärande 

baserat på erfarenhetsutbyte vid träffarna.   

  
Hur gör du i gruppen, hur gör du? [..] hur anpassar vi? Vilka elever har vi? Jamen vi har samma 

elev med språkstörning, hur gör du i dina ämnen? Är det skillnad teoretiska praktiska till exempel? 

Och så får man lära av varandra.  

  

  

Eli konstaterar visserligen att ”det är ju alltid en skillnad på vad man tar med sig även om man 

sitter vid samma tillfälle”.   

  

När det gäller Skolverkets utvecklingsprogram nämner flera informanter att man är intresserad 

av att eller redan har planerat att på deras skolor genomföra Skolverkets modul som handlar om 

specialpedagogik. Samtliga berörda informanter kommer då ansvara för och hålla i den 

kompetenshöjande insatsen på deras skolor. I mattelyftet har Sam redan ”varit delaktig som 

handledare på skolan med mattekollegor”. Men hen tror ”att det hade varit bättre att handleda 

personer som man inte känner, som man inte dricker kaffe med i veckan”. För Sam är det svårt 

att skilja på den handledande rollen som hen vill ha och det kollegiala lärandet som uppstår i 

diskussionerna. Samtidigt säger Sam att när det finns andra engagerade krafter i 

handledargruppen ”har inte samtalsledaren en så stor roll mer än att ställa dom där 

standardfrågorna för att driva det lite framåt”.   

  

Även informanten Frances berättar om en, som hen konstaterar, lyckad kompetenshöjande 

insats. Specialpedagogerna fick extern utbildning för att sedan under ett halvårs tid handleda 

smågrupper om fyra till fem pedagoger. Vid dessa handledningstillfällen skulle pedagogerna 

utifrån en läst bok diskutera och belysa elever de hade med diagnosen ADHD. ”Det 

uppskattades väldigt mycket för att man kunde tränga in i en elev och diskutera den väldigt 

länge” (Frances).  
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6.6 Mentorsroll  

Tre av informanterna nämner i sina intervjuer kort att de ägnar sig åt ett mentorsuppdrag som 

till exempel rör resurs- och elevassistenter. Ingar känner att det handledaruppdraget är centralt 

eftersom hen upplever dem som ”rotlösa”. Pedagogerna har inte tid att jobba tillsammans med 

assistenterna säger Ingar som själv har tagit på sig det handledandeuppdraget gentemot 

assistenterna. Så hen ”har startat en utbildning” med dem. Sam däremot blir tillfrågad av 

skolledningen om hen kan stötta outbildade och nya lärare. Det är en mentorsroll hen tycker 

”funkar bra”. Eftersom många lärare på Hadars skola inte är utbildade pedagoger resonerar hen 

att ”de måste ju ha ännu mer kompetenshöjande insatser än dom som i alla fall har en 

pedagogisk utbildning”. Därför har hen tagit på sig uppgiften att handleda och stötta dem 

tillsammans med andra pedagoger. I mentorskapet ingår till exempel ”tolkandet av 

kunskapskraven” som Hadar anser vara en svår men samtidigt viktig del. Men Hadar resonerar 

även att ”man får prata väldigt –förstå mig rätt- på ganska låg nivå för att få dom att förstå. Att 

få dom som inte har nån insikt över huvud taget i det här med… alltså dom tycker bara att det 

är bokstavssjukdomar”. Då behöver Hadar använda sina expertkunskaper för att som hen säger 

visa hur man som pedagog agerar på bästa sätt.   

  

7. Analys    

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om specialpedagogers uppfattningar av 

sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser och därmed försöka fördjupa förståelsen för 

specialpedagogers inflytande på lärares kompetensutveckling. Som jag skrivit tidigare är 

specialpedagogers uppdrag att arbeta för eleven (Högskoleverket, 2012). Det 

specialpedagogiska arbetet kan ske genom att ”utgöra ett centralt stöd för skolans ledning" 

(SOU, 1999:63a, s. 194) men även genom att vara lärande ledare (Timperley, 2014) i skolans 

kompetenshöjande insatser. Detta innebär att arbeta för och med kollegorna vilket fick bli 

utgångspunkten i analysarbetet.  

  

7.1 Kompetenshöjande insatser för kollegor  

Att planera kompetenshöjande insatser är ett sätt att bidra till lärares yrkesutveckling. Enligt 

Åberg (2015) har det skett en förskjutning från centralt planerad kompetensutveckling mot mer 

lokal planering av utvecklingsinsatser. Trots att Göransson et al. (2015) och Lansheim  
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(2010) konstaterar att specialpedagoger inte så ofta har en bidragande roll vid 

skolutvecklingsfrågor tar fem av de åtta informanterna i denna studie upp deras samarbete med 

skolledningen när det gäller kompetenshöjande insatser. Det kan hänga samman med att mina 

informanter tillhör den grupp specialpedagoger som anser att de ska ha en skolutvecklande roll. 

(Lindqvist, 2013).  

  

Informanternas beskrivningar av deras samarbete med skolledningen visar på den komplexa 

och varierande yrkesroll som specialpedagoger har. Denna roll bör enligt Szwed (2007) omfatta 

ett skolövergripande uppdrag och innebära ett kollaborativt ledarskap för att skolan ska 

utvecklas på bästa sätt. Beskrivningar av samarbete med skolledningen som 

specialpedagogerna tar upp består till exempel av att förankra de kompetensutvecklingsinsatser 

som specialpedagogerna enskilt eller tillsammans med andra specialpedagoger eller externa 

aktörer arbetat fram. En annan form av samarbete som informanterna nämner är att de får 

uppdrag av skolledningen gällande kompetenshöjande insatser som de i sin tur på olika sätt ska 

ansvara för och förankra hos skolans pedagoger. Två informanter känner dessutom att de 

behöver strukturera upp dessa utbildningsinsatser så att det inte blir för mycket för pedagogerna 

och så att syftet blir tydligt. En informant får inofficiella uppdrag att agera utefter på till exempel 

arbetslagsmöten. I samtliga dessa beskrivningar träder den mellanchefsposition som Tissot 

(2013) tar upp fram och som enligt henne underminerar nya specialpedagogers roll som ledare. 

Endast en informant berättar om hur en ny och oerfaren skolledare knöt specialpedagogerna tätt 

till sig i ett tydligt skolövergripande uppdrag. Ett uppdrag som enligt Szwed (2007) är viktigt 

för att utveckla skolan. På så sätt kan man också dra nytta av specialpedagogernas kompetens 

och tillsammans arbeta för en verksamhetsutveckling (Lansheim, 2010).  

  

Att samarbetet med skolledningen inte alltid fungerar fullt ut behöver dock inte innebära att 

informanterna inte är delaktiga i planeringen av kompetenshöjande insatser på deras skolor. De 

flesta informanter räknar upp flera exempel på olika planeringar som de aktivt deltar i och det 

är endast två som inte uttryckligen berör planering av kompetenshöjande insatser på deras 

skolor. Men deras berättelser visar ändå att de planerar stöd till lärarkollegor och assistenter så 

att specialpedagogiska tankar ska genomsyra skolans dagliga verksamhet (jmf SOU, 1999:63a). 

De två informanterna nämner till exempel den egna förkovringen i specialpedagogiska frågor 

och hjälpmedel vilket är ett planeringsarbete som de ägnar sig åt och som leder till 

kompetenshöjande insatser i form av handledning och stöd.  Planerade stöd- och 
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utbildningsinsatser för pedagoger är också något Tissot (2013) och Szwed (2007) refererar till 

när det gäller engelska specialpedagogers officiella arbetsbeskrivning och skolors 

kompetensutveckling.   

  

Specialpedagogen har en central roll i skolans kvalitetsarbete (jmf SOU, 1999:63a). En 

informant berättar hur specialpedagogerna på den skolan planerade kompetenshöjande insatser 

utifrån specialpedagogernas systematiska kvalitetsarbete. Flera av de planerade insatserna som 

informanterna nämner innebär ett samarbete med externa aktörer, något som även finns med 

som en arbetsuppgift i specialpedagogers examensordning (SFS 2007: 638). Insatserna rörde 

till exempel handledningsbesök från aktörer som SPSM eller kommunernas egna stödresurser 

som datateket. En informant beskriver hur specialpedagogernas egen fortbildning resulterade i 

beslutet att planera för pedagogernas deltagande i SPSM:s (2016) NPF-kurs. Planeringen men 

även delaktigheten i form av handledaruppdrag i kurser från Skolverket och SPSM är 

kompetenshöjande insatser som flera informanter säger att de är delaktiga i. Alla dessa 

planeringsinsatser visar på det strukturerade arbetssätt som krävs (Åsén Nordström, 2014) för 

att åstadkomma en kompetensutveckling hos deltagarna. En förutsättning för att lyckas med 

detta är enligt Åsén Nordström förmågan att kritiskt granska andras men även det egna arbetet.   

  

7. 2 Kompetenshöjande insatser med kollegor   

Informanternas utsagor visar att de även fungerar som en länk för informationsöverlämnande 

mellan externa aktörer och pedagogerna på skolan. På så sätt bidrar informanterna till 

utveckling av pedagogernas kunnande. Hur och i vilket forum informationen överlämnas är 

olika hos informanterna. Det kan till exempel vara vid inplanerade konferenser, vid 

arbetslagsmöten, vid handledning, vid extrainsatta möten eller i personalrummet över en kopp 

kaffe. Alla dessa av informanterna nämnda överlämningar kan sättas i samband med den 

variation som Lansheim (2010) skriver förekommer när det gäller specialpedagogers arbete. 

Den ene informantens val att på morgonen finnas till hands för pedagogerna över en kopp kaffe 

visar precis som Lansheim konstaterar att specialpedagogens personlighet kan ha en betydelse 

för hur specialpedagogens arbete utformats. Att vissa egenskaper som envishet och 

engagemang hos specialpedagogerna är viktiga märks när någon informant berättar om det 

ihärdiga arbetet hen lagt ner när det gäller att få pedagogerna att lära sig och sedan även använda 

alternativa hjälpmedel. Att inge självförtroende och att få men även visa respekt gentemot 

kollegor är något som Abbott (2007) nämner och som också en informant tar upp när hen säger 
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att ”det handlar ju om att bygga en förtroendefull relation”. Att vara inkännande och tålmodig 

men också tydlig och rakryggad är andra egenskaper som anses vara viktiga för 

specialpedagoger (Lansheim,  2010). Men uttalandet av en informant att ”det finns otroligt 

mycket sega lärare” kan tolkas som en inte helt respektfylld relation till kollegor och visar 

kanske även på en inte helt inkännande förmåga.   

  

Inte bara förväntningarna på specialpedagogens personlighet (jmf Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman , 2005; Abbot, 2007; Lansheim, 2010) utan även specialpedagogens kompetens är 

av vikt för att en specialpedagog ska kunna agera som expert inom sitt område. Sahlin (2011) 

beskriver expertkunskaperna som specialpedagogisk fenomenförtrogenhet. Genom denna 

förtrogenhet och rätt personlighet ska en specialpedagog som en informant uttrycker det inte 

bara veta att utan även hur de ska få pedagogerna att utvecklas men utan att specialpedagogens 

auktoritetsroll som Handal och Lauvås (2015) och även Sahlin (2011) skriver får bli för 

dominant. Informanternas beskrivningar av sig själva som experter träder fram när de 

omnämner sig själva som bollplank för pedagogernas funderingar eller som en spindel i nätet 

som med sina kunskaper ska känna av och hålla koll att allt fungerar för elevernas bästa. 

Expertrollen märks också till viss del när en informant konstaterar att det mest är hen och någon 

till pedagog som pratar vid pedagogiska diskussioner. Men specialpedagogens förvärvade och 

breda erfarenhet gör specialpedagogen även till ”kritiska och professionella 

professionsutövare” (Sahlin, 2011, s. 80) som ska veta hur de får med sig pedagogerna i 

pedagogiska funderingar. Detta märks till exempel när informanterna tar upp 

klassrumsobservationer och deras efterföljande reflektioner för att kunna stötta pedagogen i 

hens utveckling eller när en informant beskriver hur hen försöker lyfta duktiga pedagoger i 

utvecklingsdiskussionerna genom sitt eget kunnande och engagemang. Genom dessa kollegiala 

samtal och diskussioner kan informanterna arbeta för att kunskap blir tydliggjord och kan 

etableras som rutiner på skolan. Kunskapen blir därmed till den explicita kunskap som Stedt 

(2013) tar upp i sin doktorsavhandling.  

  

För att specialpedagogen ska kunna ge stöd och inspiration som leder till kompetensutveckling 

hos skolans pedagoger behöver specialpedagogen också ha insikt i aktuell forskning och 

utvecklingsarbete. Det är en uppgift som tydligt finns angiven i specialpedagogernas 

examensordning (SFS 2007: 638). Men som en informant uttrycker det är specialpedagoger 

inga maskiner som har svar på allt. Flera informanter beskriver hur de själva förkovrar sig i 
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material eller genom kurser och hur de sedan förmedlar den nya kunskapen till pedagogerna på 

deras skolor. Även detta stämmer väl överens med specialpedagogers examensordning där det 

fastslås att specialpedagoger själva ska kunna se vilket kompetensutvecklingsbehov de har och 

”fortlöpande utveckla sin kompetens” (SFS, 2007: 638, s. 5). Förutom att hålla sig insatt i 

specialpedagogiska frågor är även specialpedagogers engagemang avgörande för hur ska kunna 

bidra till kompetensutveckling på deras skolor. En informant säger att hen vill väcka nyfikenhet, 

och hos andra framgår engagemanget när de vill sprida kunskap om passande material, 

alternativa verktyg och andra hjälpmedel via handledning. Detta engagemang är något som 

skolledare förväntar sig av en handledare enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005).   

  

Den kollegiala handledande rollen varierar hos informanterna. I deras beskrivningar av 

handledarsituationer återfinns samtliga tre former som Hammarström-Lewenhagen (2005) tar 

upp. Det kan röra sig om ett kollegialt samtal över en kopp kaffe som tidigare nämnts. Men det 

kan också vara det Hammarström-Lewenhagen beskriver som kompetenshöjande eller projekt- 

eller i informanternas fall kursanknuten handledning. Det som HammarströmLewenhagen 

däremot benämner konsultation, alltså den specialpedagogiska handledningen gällande elever, 

kallar informanterna i denna studie för just handledning. Denna form av handledning 

förekommer i flera olika sammanhang hos informanterna. Precis som Sahlin (2005) skriver kan 

handledningstillfällen definieras utifrån deras sammanhang och syfte. Vid 

resultatsammanställningen trädde tre tydliga kategorier fram i denna studie, enskild 

handledning, grupphandledning och handledning i kurser. I alla dessa kategorier finns den 

specialpedagogiska handledningen gällande elever med i informanternas berättelser.  

  

En handledande roll som gäller bemötandet av elever har några informanter gentemot outbildad 

personal som exempelvis resurs- och elevassistenter. Handledning av resurs- och 

elevassistenter anges specifikt i engelska specialpedagogers officiella arbetsbeskrivning enligt 

Tissot (2013) och Szwed (2007). I den svenska examensordningen för specialpedagoger (SFS 

2007: 638) passar denna handledning in under punkten att vara samtalspart för kollegor och 

andra berörda. Två av informanterna har själva sett behovet av mentorskapet och inte bara tagit 

på sig utan även skapat mentorsuppgiften. Detta för att bidra med, som de anser, nödvändiga 

kompetenshöjande insatser på deras respektive skolor. Mentorshandledningen som framför allt 

beskrivs av två informanter kan jämföras med det som Åsén Nordström  
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(2014) kallar lärande samtal men på en ”ganska låg nivå” som den ene informantens uttrycker 

sig. Hen behöver hålla diskussionerna på denna nivå eftersom de handledda inte har ”nån insikt 

över huvud taget”. Det visar att dessa samtal endast befinner sig på den första eller andra nivån 

i Åsén Nordströms trappa1 det vill säga samtals – eller diskussionsnivån. Risken finns då att ett 

system kan uppstå som bygger på professionell handledning av experter där ömsesidigheten 

och det gemensamma lärandet inte efterfrågas (Hammarström-Lewenhagen,  

2005). Åsén Nordström (2014) konstaterar att ”[e]xpertrollen är svår att förena med den 

pedagogiska handledarrollen” (s. 104) och kräver en stor medvetenhet hos den handledande 

specialpedagogen.   

  

På erfarenhetsnivån 2  som Åsén Nordström (2014) har som näst djupaste nivå har 

specialpedagoger den viktiga uppgiften att precis som Åsén Nordström skriver utveckla de 

lärande samtalen genom strukturerat arbete och stimulerande handledarfrågor. En informant 

nämner flera exempel på just sådana frågor med vilka hen vill stödja det kollegiala 

erfarenhetsutbytet för att handledningen ska bli till kompetenshöjande insatser där 

specialpedagogen hjälper till i utvecklings- och lärprocessen precis som Senge och Kim (2013) 

beskriver. Även om denna nivå ska omfatta gemensamma reflektioner som får deltagarna att se 

likheter och olikheter i sitt tänkande och får dem att koppla dessa tankar till deras handlingar 

enligt Åsén Nordström vet man aldrig, som informanten konstaterar, vad de enskilda 

pedagogerna tar med sig från dessa samtal eller handledningssituationer. Det visar att 

handledningen inte alltid leder till den ökade insikt som Hammarström-Lewenhagen (2005) 

skriver eftersträvas. Mollberger Hedqvist (2006) konstaterar att ansvaret för lärandet alltid vilar 

på den handledde eftersom handledaren inte kan framtvinga förändringar i deltagarna. Sahlin 

(2005) å andra sidan hävdar att handledaren har ett speciellt ansvar så att handledningstillfället 

blir relationellt och konstruktivt.  

  

Förutom den kompetenshöjande insatsen på både personlig nivå och gruppnivå tar Åsén 

Nordström (2014) också upp problemhantering som en anledning till handledning i skolan. En 

informant tar upp specialpedagogiska problem som pedagoger på skolan upplever med 

nyanställda. För övrigt rör problem som informanterna nämner elever, grupper eller klasser och 

en informant betonar också att det är viktigt att ha grupphandledning utan att alltid ha fokus på 

                                                 
1 Se Åsén Nordströms (2014) bild samtalstrappa i denna uppsats  
2 Se Åsén Nordströms (2014) bild samtalstrappa i denna uppsats  
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enskilda elever. Dessa problemhanteringsmöten kallas av en informant för samtalstid men hen 

betonar att man hjälps åt att lösa problem. Här framträder den ömsesidighet som kännetecknar 

det goda samtalet (jmf Hammarström-Lewenhagen, 2005; Mollberger Hedqvist, 2006; Stedt, 

2013; Timperley, 2014). Men inte alla informanters beskrivningar återger ömsesidighet. En 

informant beskriver utbildningshandledning där de diskussioner som uppstår hjälper osäkra 

pedagoger att utveckla sina kunskaper och därigenom bli säkrare. Denna beskrivning motsvarar 

snarare den vertikala relation som Stedt (2013) beskriver och där ömsesidighet och det 

gemensamma lärandet inte står i fokus. Dessa diskussioner leds istället av specialpedagogen 

som expert.   

  

Handledaren kan i de externt anordnade kurserna också ses som experter eftersom de förberett 

sig genom tillhandahållet informationsmaterial. En informant säger att det var svårt att skilja på 

den handledande rollen och det kollegiala lärandet som uppstår i diskussionerna. Informanten 

hade hellre velat handleda pedagoger som hen inte arbetar med. Detta visar visserligen att 

informanten lärde av deltagarna och att ett ”lära av och med varandra” (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2005, s. 46) uppstod. Men å andra sidan uttrycker informanten att hens roll som 

handledare i kursen var att ställa de frågor hen hade fått genom informationsmaterialet och vara 

den samtalsledare som Skolverket (2016b) beskriver i sina anvisningar. Informanten såg då 

varken det kollegiala lärandet för sin egen del eller Scholls delade ledarskap (Timperley, 2014) 

som naturliga inslag i handledningen. Istället motsvarar informantens förväntning på sin 

handledarroll snarare den hjälpande roll som Senge och Kim (2013) beskriver behövs för att 

åstadkomma utvecklings- och lärprocesser.  

  

8. Diskussion  

Som jag skrivit tidigare har jag valt att först i analysdel koppla tidigare forskning till 

resultatdelen eftersom den arbetsordningen har gett mig ytterligare möjlighet att fördjupa mig i 

utfallsrummet. Men innan jag gör det tänker jag reflektera över metoddelen för att på så sätt 

granska studiens tillförlitlighet ytterligare.  
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8.1 Metoddiskussion  

Redan i kapitlet Studiens tillförlitlighet har vissa aspekter kring metodval tagits upp. Valet av 

en fenomenografisk ansats beror på att det inte var meningen att hitta något genomsnitt eller 

jämföra de svar informanterna gav. Syftet var istället att ge en bild öka kunskapen om 

variationen i specialpedagogers uppfattningar när det gäller deras bidrag till skolans 

kompetenshöjande insatser. Just variationen i uppfattningar är den fenomenografiska ansatsens 

huvudsyfte (jmf Kroksmark, 2011; Marin & Booth, 2000). Jag fick genom de halvstrukturerade 

djupintervjuerna exempel på kompetenshöjande insatser som informanterna kände att de på 

något sätt bidrog med. Därför anser jag att metodvalet är trovärdig i relation till det eftersträvade 

men även det uppnådda resultatet.  

  

I fråga om informanter kan antalet och urvalet alltid ifrågasättas. Jag inser också att utifrån mitt 

missivbrev kanske endast de specialpedagoger som redan kände att de bidrog till 

kompetenshöjande insatser på sin skola skulle anmäla sitt intresse för att delta i min studie. Om 

det var av den anledningen som det var svårt att hitta informanter eller därför att jag på grund 

av tidsbrist endast skickade mejl till tolv skolledare istället för att ringa vill jag låta vara osagt. 

Att informanterna kommer från olika delar av Sverige, representerar olika åldersgrupper i 

skolan och att de har olika lång erfarenhet och ålder är visserligen en fördel eftersom det ger 

studiens underlag en större bredd, men det var en tillfällighet som orsakade det och inte ett 

aktivt val. Det stod helt enkelt inte fler informanter till förfogande som jag hade kunnat välja 

bland. Men jag anser ändå att mina åtta informanter utgör ett tillräckligt bra urval att arbeta med 

(jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Bell, 2009).  

  

Ibland var det svårt att i citat som ”vid handledning så kommer det fram rätt mycket också.  

Vad behöver pedagogerna?” (Eli) avgöra om handledningen gäller grupper eller enskilda 

pedagoger. Oftast nämner informanterna flera handledningstillfällen där det framgår om det 

gäller grupphandledning eller handledning av enskilda pedagoger och då har jag tagit fasta på 

dem istället. Vissa uttryck och indirekta frågor i informanternas berättelser har jag tolkat som 

inslag i någon diskuterande och handledande aktivitet. En informant säger att ”har jag en god 

bild av elevens behov är det också lättare att få pedagogerna med sig i att hur kan vi förändra 

så att det blir bättre för eleven?” Valet av subjektet vi har jag tolkat som en ömsesidighet i en 

kompetenshöjande aktivitet.   
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Om det skulle kunna dras andra slutsatser kring kategoriseringarna kan det bero på skillnader i 

granskarens och min livsvärld, alltså hur vi uppfattar ett fenomen (jmf Larsson, 1986; Marton, 

2011; Kroksmark, 2011). Hade tiden funnits hos både mig och någon kursare hade det varit 

intressant att som Dahlgren och Johanssons (2016) skriver låta kursaren granska och 

kategorisera utsagorna i intervjuerna för att se om en samstämmighet skulle uppstå. Detta 

förfaringssätt skulle enligt mig berika en studie istället för att kullkasta den. Den 

fenomenografiska sammanställningen av kategorier ur andra ordningens perspektiv är som 

Marton skriver aldrig möjlig att fullborda.  

  

För att tydliggöra orsaken till eventuella olika tolkningar har jag noggrant försökt att redovisa 

min förförståelse i uppsatsens bakgrundsdel (jmf Westlund, 2016). Jag har också försökt att 

tydligt återge forskningslitteraturen jag använder mig av eftersom även den utgör en del av min 

förförståelse enligt Westlund.   

  

Genom att citera informanterna har jag försökt att tydliggöra mina påståenden och därmed 

minimera risken för att min förförståelse ska påverka resultatdelen (jmf Johansson, 2009). 

Däremot kunde jag känna att intervjuerna blev en gemensam lärprocess och att min förförståelse 

utifrån tidigare forskningen gjorde att jag som Johansson (2009) skriver kunde ”ställa relevanta 

följdfrågor” (s. 54). Jag bemödade mig under intervjuerna att inte styra informanterna utan att 

i stället uppmuntra till fortsatt berättande eller ställa följdfrågor som kunde leda dem antingen 

tillbaka till själva fenomenet kompetenshöjande insatser.  

  

Jag har genom hela studien eftersträvat ett etiskt och forskningsinriktat förhållningssätt. Om jag 

lyckats med min ambition att hålla en hög forskningskvalitet i min studie får den kritiske läsaren 

själv bedöma. Avslutningsvis kan jag tillägga att även om syftet med denna studie inte var att 

medvetandegöra något hos informanterna genom djupintervjuer förekom ändå inslag av insikt 

(jmf Johansson 2009). Kim konstaterade till exempel: 

 

 intressant nu när jag sitter och berättar det för dig. Ja, det gör vi ju. Vi gör ju väldigt mycket!  

… jag skulle vilja säga att varje dag, nu när jag liksom sammanfattar, så finns det ju så många 

moment som är kompetensutvecklande. Ja, intressant!  

 

Över huvud taget utvecklades intervjuerna efterhand mot större insikt, kanske genom att jag 

använde mig av så kallad probing, både verbal och icke-verbal (Dahlgren & Johansson, 2016). 

De flesta informanterna kom på allt fler inslag av kompetens- och skolutvecklande insatser, 



 

48  

  

något som fick mig att omvärdera de fördomar som jag hade gått in i studien med och som gav 

mig möjlighet att lära något nytt.  

  

8.2 Resultatdiskussion  

Jag har undersökt subjektiva, alltså utifrån mina informanter tolkade, uppfattningar. De 

kategorier som framträdde har resulterat i en bild av specialpedagogers bidrag och roll i skolans 

kompetenshöjande insatser. Frågan är om denna studie och den bild som växt fram genom en 

fenomenografisk analysansats kan bidra till att spränga ”tankeramar, som hindrar människor att 

fullt ur ta tillvara de möjligheter, som trots allt finns” (Larsson, 1986, s. 24). Bilden är färgad 

av mina informanters förutsättningar och skulle se annorlunda ut om andra specialpedagoger 

hade svarat. Variationen i svaren, alltså utfallsrummet, hade kanske rent av blivit mindre om 

specialpedagoger som inte känner sig delaktiga i skolutveckling hade blivit ålagda att delta i 

min studie..   

  

Resultatet visar att i vilka sammanhang specialpedagoger bidrar i skolans kompetenshöjande 

insatser varierar. En bidragande faktor av vikt till specialpedagogers möjlighet att få planera 

och arbeta med kompetenshöjande insatser är skolledningens inställning. Visserligen skriver 

Lindqvist (2013) att närmare 60% av de skolledare som deltog i hennes studie anser att 

specialpedagoger ska ha en skolutvecklande roll. Men frågan är om det samarbete som 

specialpedagogerna i min studie beskriver kan kallas ett verkligt skolutvecklande samarbete 

med skolledningen. Ett sådant samarbete ska kännetecknas av ett kollaborativt ledarskap och 

ett skolövergripande uppdrag enligt Szwed (2007). Beskrivningar som att förankra 

kompetensutvecklingsförslag hos skolledningen eller att få uppdrag, till och med inofficiella 

sådana, av skolledningen anser jag inte visar på ett fungerande samarbete mellan skolledningen 

och specialpedagogerna. För att inte hamna i den av Tissot (2013) beskrivna 

mellanchefsposition borde specialpedagoger enligt Tissot per automatik ingå i skolans 

ledningsgrupp. Då skulle också den specialpedagogiska frågan alltid beaktas vid olika beslut 

på skolan vilket enligt Lansheim (2010) utvecklar rådande traditioner och skolkultur ytterligare.  

  

Handledning nämndes ofta och i olika varianter i denna studies intervjuer. Den handledande 

rollen som skrevs in i examensordningen (SFS 2007:638) och det organisationsutvecklande 

uppdraget (Lansheim, 2010) har flyttat bort specialpedagogers arbetsuppgifter från enbart 

enskild undervisning (Högskoleverket, 2012). Det kan förklara den omfattande bild som 
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informanterna ger och även bekräfta ökningen av handledning mellan Lansheims studie från 

2010 och Göranssons et al. studie från 2015. Om specialpedagoger tolkar sina bidrag till lärares 

kompetenshöjning genom handledning som skolutveckling eller inte påverkar på ett avgörande 

sätt resultatet av i hur stor utsträckning specialpedagoger lyckats göra anspråk på det 

skolutvecklande uppdraget, något Göransson et al. hävdar att de inte gjort i speciellt stor 

utsträckning. Avgörande för hur denna tolkning sker är enligt mig skolledarnas inställning till 

handledning. Enligt Lindqvists (2013) avhandling anser de flesta skolledarna i studien att 

specialpedagogen har en kollegial handledande roll. Om denna inställning beror på 

Hammarström-Lewenhagens (2005) beskrivning att den pedagogiska handledningen har blivit 

ett sätt för skolledningen att förändra en rådande skolkultur eller om det grundar sig i ”ett 

genuint behov hos lärarna […] att utveckla praktiken tillsammans” 

(HammarströmLewenhagen, 2005, s. 41) är svårt att avgöra. Men jag anser att resultatet av 

informanternas exempel snarare visar på ett behov hos pedagogerna att utvecklas i sin 

verksamhet.  

  

Informanterna har både enskild handledning och grupphandledning. Dessutom agerar de som 

samtalsledare eller handledare vid olika kurser. Enskild handledning tycks förekomma mer 

sällan än grupphandledning. Detta kan hänga samman med att om syftet med handledningen 

som Hammarström-Lewenhagen (2005) skriver är att utveckla ”praktikgrundad kunskap” (s. 

43) så är grupphandledning att föredra. Genom grupphandledning kan flera olika reflektioner, 

infallsvinklar och erfarenheter synliggöras. Men de beskrivningar som informanterna lämnar 

av grupphandledningar visar inte på det djup i handledningstillfällena som kan jämföras med 

Åsén Nordströms (2014) djupaste nivå på samtalstrappan. Då krävs som vi sett bland annat en 

ömsesidighet i lärandet (Timberley, 2014) och ett kollegialt reflekterande och kritiskt 

granskande förhållningssätt (Berg, 2011). Specialpedagoger ska inte bara vara handledare vid 

handledningstillfället utan de behöver vara en likvärdig part i det kollegiala lärandet. En 

informant uttrycker just hur hen tar med sig något från även informella handledningssituationer. 

Kompetensutveckling sker inom oss och syns inte utanpå oss, utan dess effekt märks istället i 

vårt kommande agerande och förhållningssätt.   

  

Är det verkligen så att de personliga egenskaper som framträder i resultatet och de egenskaper 

som till exempel Abbott (2007) nämner är en förutsättning för att kunna bidra till 

kompetensutveckling hos kollegerna? Entusiasm, respektfullhet och förmågan att ta sig an svåra 
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frågor för att kunna genomföra krävande utmaningar underlättar handledningen enligt Abbott. 

Men är de en förutsättning för att kunna bidrar till lärares kompetensutveckling? Den 

sociokulturella kontext där specialpedagogerna är verksamma får inte glömmas bort och är som 

Lansheim (2010) och Sahlin (2005) skriver viktig. Att få informella uppdrag av rektorn visar 

visserligen på en förtroendefull relation mellan rektor och specialpedagog. Men vad säger det 

om skolans kultur? Rektorn har en stor betydelse att skapa en öppen kultur som främjar 

tillåtande och djupa handledningsdiskussioner. Om man når den djupaste nivån på Åsén 

Nordströms (2014) samtalstrappa kan meta-kognitiv kunskap uppstå i samarbete medarbetare 

emellan (Stedt, 2013). Men det är något som informanterna inte berör.  

  

För att bilden av specialpedagogers bidrag i skolans kompetenshöjande insatser och deras 

inflytande på lärares kompetensutveckling och skolans verksamhetsutveckling ska kunna målas 

om på nytt och omfatta fler eller justerade och tydligare bidragande insatser behövs precis som 

von Ahlefeld Nisser (2014) skriver återkommande diskussioner för att  tydliggöra 

specialpedagogens uppgifter inom en skola. Med hjälp av dessa diskussioner och genom att ta 

sig an sin roll ”som utmanare av invanda strukturer och för-givet-tagna sanningar” (von 

Ahlefeld Nisser, 2014, s. 20) och därigenom vara en ”[o]rganisations- och lärmiljöutvecklare” 

(von Ahlefeld Nisser, 2014, s. 20) kan specialpedagogen spränga de ramar som eventuellt 

begränsar specialpedagogens kompetenshöjande insatser. Men specialpedagogerna behöver 

också lära av varandra och av de pedagoger som de handleder. Först då blir specialpedagogen 

en del i den lärande skolkulturen.  

  

8.3 Vidare forskningsfrågor  

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om variationen i specialpedagogers 

uppfattningar av sina bidrag i skolans kompetenshöjande insatser och därmed försöka fördjupa 

förståelsen för specialpedagogers inflytande på lärares kompetensutveckling. Resultatet av 

studien skulle kunna ligga till grund för ytterligare forskning med en annan forskningsansats 

för att ytterligare tydliggöra specialpedagogers bidrag i skolans kompetenshöjande insatser och 

deras inflytande på lärares kompetensutveckling. Frågor skulle kunna ställas om det är någon 

skillnad på specialpedagogers arbetsuppgifter utifrån hur länge de varit specialpedagoger eller 

deras utbildning. En annan forskningsfråga skulle kunna röra handledningstillfällenas verkliga 

djup. Rör det sig om erfarenhetsutbyte eller är det verkligen fråga om handledning enligt Åsén 

Nordströms (2014) djupaste nivå på samtalstrappan? En nivå som leder till kollegialt lärande.   



 

 

Gulla Schornack 
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Hej!  

Mitt namn är Gulla Schornack, och jag studerar sista terminen på specialpedagogiska 

programmet på Örebros universitet. Det innebär att jag nu skriver min examinationsuppsats 

(15hp). Mitt uppsatsämne rör skolors olika kompetenshöjande insatser för lärare och hur 

specialpedagogerna ser på dem.   

  

Jag arbetar sedan terminskiftet som specialpedagog i Kramfors där jag dock, sedan vi flyttade 

hit från Skåne, har arbetat som språklärare i 9 år. Eftersom Kramfors är en liten kommun i 

Ångermanland med endast ett fåtal skolor innebär det att jag redan känner alla 

specialpedagoger väl. Därför söker jag informanter i grannkommuner och i mina gamla 

hemtrakter och hoppas att det finns ett intresse att delta.  

  

Jag kommer genomföra enskilda intervjuer på ca 30-40 minuter vecka 10 och 11 (6 – 17 

mars). Intervjuerna spelar jag in för att senare kunna transkribera och arbeta med dem. 

Möjlighet finns också att genomföra intervjun via telefon eller via internet (konferenssystem). 

Ert deltagande är för mig mycket viktigt, och jag garanterar att följa de föreskrivna 

forskningsetiska regler som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Deltagandet är frivilligt, och 

medverkan kan när som helst avbrytas av informanten. All lämnad information samt 

information om informanterna förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Era, skolans 

eller kommunens namn kommer inte framgå i studien. Däremot är jag mer än glad att dela 

med mig av själva uppsatsen till er informanter när den är klar.  

  

Ert deltagande kommer som sagt att behandlas konfidentiellt och resultatet används enbart i 

min studie. Kontakta mig snarast möjligt via mejl eller telefon om du är intresserad av att 

delta som informant i min studie kring kompetenshöjande insatser för lärare och dina tankar 

kring insatserna. Kontakta mig även om du har några frågor eller funderingar.  

  

Med vänliga hälsningar och med hopp om att vi ses vecka 10 eller 11!  

  

Gulla Schornack  

……………………………….  
Gulla Schornack  
Privat: 07X XXXXXXX 

Arbete: 061X-XX XX XX 

gulla.schornack@XXXXXX.se  
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– Frågeguide 

  

Frågeställningar  

• Vilka kompetenshöjande insatser har din skola genomfört eller planerat för?  

• Hur har valet av dessa utvecklingsinsatser gått till?  

• Ev: Vad är kompetenshöjande insatser på skolan enligt dig?  

• I vilka kompetenshöjande utvecklingsinsatser har du som specialpedagogerna varit 

involverad?  

• Hur ser du på din roll vid kompetenshöjande insatser?  

• Hur upplever du att din roll och din kompetens utnyttjas vid kompetenshöjande 

insatser?  

• Om EHT nämn i intervjuerna: På vilket sätt utnyttjas EHT:s kompetens vid 

utbildningsinsatser?  

• Om skolledningen nämns i intervjun: Hur ser ditt samarbete med skolledningen ut när 

det gäller kompetenshöjande insatser?  

  

  

 Kan du utveckla det?  

 Hur tänker du då?  

 Kan du beskriva det lite mer?  

 Hur går det till?  
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– Checklista 

  

Aspekter / Teman med inledande uppmaning  

  

Kan du berätta om vilka kompetenshöjande insatser din skola har genomfört eller planerat 

för?  

  

 Kompetenshöjande insats  

 Kompetenshöjande insatser utifrån  

 Former av samtal   

 Handledning - ledning  

 Nackdelar – fördelar med aspekter som nämns  

  

  


