
J ak t en på den 
spec i al pedg o g i sk a 

k o mpet ensen

Jakten på den specialpedagogiska kompetensen är spelet för dig/er som önskar och arbetar för att den 
specialpedagogiska kompetensen tas tillvara mer effektivt och i större utsträckning i linje med styrdokument och riktlinjer. 

I spelet möts ni av 13 utmaningar som ställer olika frågeställningar på sin spets.
Om spelet spelas väl och ni når ända fram till mål är chansen stor att ni kommer fram till det ni söker!

 OBS! Spelet spelas på egen risk. Det kan leda till nya insikter som ställer gamla på ända.  

SPELREGLER

 
DELTAGARE 

Deltagarantalet är frivilligt men chansen 
att lyckas i Jakten på den 

specialpedagogiska kompetensen ökar 
om rektor deltar tillsammans med 

specialpedagog och/eller speciallärare. 

 GÖR SÅ HÄR 
Spelet består av 6 världar  skapade utifrån  

frågeorden Varför? Var? När? Vem? Hur? Vad? 

Varje värld består i sin tur av en eller flera 
utmaningar, totalt 13 st. 

De första 12 hittar du i del 1 och den sista i del 2!

Börja med Varför i  World of WHY! 
Följ sedan instruktionerna i spelet!

WORLD OF WHY
Utmaningen handlar om 
att formulera syftet  med 
den specialpedagogiska 
kompetensen, det som 

kan beskrivas som 
"kärnan" .

WORLD OF WHERE
Utmaningen innebär att 

synliggöra var den  
specialpedagogiska 

kompetensen används - 
inte bara fysiskt utan 

också  organisatoriskt!

WORLD OF WHEN
I den här världen utforskas 

frågan när den 
specialpedagogiska 

kompetensen används. 

WORLD OF WHO
Den här utmaningen handlar 
om att sätta fingret på vem 
den specialpedagogiska 

kompetensen riktas till samt 
vem som står för 

kompetensen. 

WORLD OF HOW
I den här världen handlar 
utmaningen om att sätta 

fingret på hur den 
specialpedagogiska 

kompetensen används i linje 
med den kunskap 
speciallärare och 

specialpedagoger har. 

WORLD OF WHAT
I den sista utmaningen 

handlar det om att slå ihop 
lärdomarna från tidigare 

utmaningar och sätta ord på 
vad den specialpedagogiska 
kompetensen ska användas 

till i hela organisationen!

Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan - Anna Bengtsson & Ida Necovski, 2021

MATERI AL
Det är bra att ha tillgång  ex  

Skollagen och Vägledning för 
elevhälsan.  



WORLD OF WHY - 1
Finns det ett tydligt och 

uttalat syfte samt en 
samsyn kring vad den 
specialpedagogiska 

kompetensen innebär 
utifrån styrdokumentens 

riktlinjer?

WORLD OF WHERE - 2
Används den 

specialpedagogiska 
kompetensen på skol- & 

organisationsnivå? 

WORLD OF WHO - 7
Är det en utbildad specialpedagog 
och/eller speciallärare som bidrar 

med den specialpedagogiska 
kompetensen i verksamheten? 

WORLD OF HOW - 9
Används den specialpedagogiska 
kompetensen för att kontinuerligt 

följa upp och utvärdera på alla 
nivåer (individ-, grupp- & 

skolnivå)?

WORLD OF WHEN - 6
Används den specialpedagogiska 

kompetensen kontinuerligt och 
medvetet planerat på förhand? 

Åh nej!  Om ni inte vet eller är överens om syftet 
och vart ni ska ? hur ska ni då kunna ta er dit? Gå 

tillbaks till början! Arbeta tillsammans med 
styrdokument och riktlinjer som utgångspunkt 

för att sätta ord på syftet!

Yes! Det är ju precis så det är tänkt! De specialpedagogiska glasögonen kan användas för att synliggöra hur väl 
organisationen och skolan som helhet synkar med behoven hos skolans elever. 

Gå vidare till nästa utmaning!

Riktigt synd! Då missar ni chansen att ta vara på den specialpedagogiska kompetensen i det systematiska 
kvalitetsarbetet, i frågor som har med skolans organisation att göra och när det gäller att leda skolans 

utvecklingsarbete. Gå tillbaks till World of WHY!  
Fundera särskilt över syftet utifrån det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget!

WORLD OF WHERE - 3
Används den 

specialpedagogiska 
kompetensen på gruppnivå? 

WORLD OF WHERE - 4
Används den 

specialpedagogiska 
kompetensen på individnivå? 

WORLD OF WHERE - 5
Finns det forum där den 

specialpedagogiska 
kompetensen kan tas 

tillvara?   

Underbart! Det skapar goda förutsättningar för 
rimliga förväntningar och bidrar till att jobbet med 
att utforma det specialpedagogiska uppdraget går 

mycket lättare. 

Gå vidare till World of WHERE!

Toppen! Den specialpedagogiska kompetensen är suverän när det handlar om att upptäcka hinder och 
möjligheter för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Gå vidare till utmaning 4!

Vilken miss! Det är ett stort slöseri att inte använda den specialpedagogiska kompetensen för att utveckla 
skolans lärmiljöer och så att den kommer alla elever till del. Ni riskerar att få fler och fler elever i behov av 

stödinsatser. Gå tillbaka till World of WHY!  Fundera särskilt över vad den specialpedagogiska 
kompetensen innebär i förhållande till att skapa goda lärmiljöer för alla elever!

Ni följer skollagen! Varje elev har rätt att få sina behov tillgodosedda oavsett om det handlar om ledning, 
stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Men bara för att vara på den säkra sidan. Gå till utmaning 4b! 

Hrm...Stå över en stund! Läs Skollagen 3 Kap §7 där samråd med elevhälsan lyfts fram. Läs också de 
riktlinjer som träder i kraft 2019-07-01 som pekar på samråd med personal med specialpedagogisk 

kompetens (3 Kap §4a). Gå sedan vidare till utmaning 5!

WORLD OF WHERE - 4b
Används den 

specialpedagogiska 
kompetensen enbart eller 

övervägande på individnivå?   

WORLD OF WHERE - 4c
Ligger störst fokus på att 

anpassa och utforma 
lärmiljön utifrån den enskilda 

elevens behov ?

Det är ett vanligt dilemma. Arbetet på individnivå tar över och allt annat arbete hamnar i skymundan. 
Gå tillbaka till utmaning 3! 

Bra. Då är det helt i sin ordning.  Men vi tar en extra koll. Gå vidare till utmaning 4c! 

Suveränt. Skolan tar sitt ansvar för att möta elevens behov med avstamp i ett relationellt perspektiv. 
Gå genast vidare till utmaning 5!

När insatserna enbart riktas mot eleven är ofta det kategoriska perspektivet dominerande. Elevens brister 
åtgärdas och lärmiljön förblir oförändrad. Risken finns också att stödet i allt för stor utsträckning ges utanför 

och frikopplat den ordinarie undervisningen. 
Gå tillbaka till utmaning 3! Fundera på hur den specialpedagogiska kompetensen kan användas för att 

analysera och förstå elevers behov och hur lärmiljön kan anpassas utifrån dessa!

Bra! Mötesplatser är en viktig del av en skolas organisation. På så sätt kan ni bygga in den 
specialpedagogiska kompetensen i organisationen med systematik.  Gå vidare till World of WHEN!

Ouch! Det här är bekymmersamt. Utan arenor finns risken att den specialpedagogiska kompetensen 
försvinner ut i tomma intet eller att den enskilda specialpedagogen/specialläraren rusar runt och försöker 

släcka bränder utan att få elden att slockna och med risk att själva brännas ut. 
Gå tillbaka till utmaning 2 och fundera särskilt på 

hur organisationen kan utformas för att skapa dessa forum!

Då har ni fått till det bra!  Det skapar förutsättningar för att komma bort från det 
åtgärdande arbetet mot ett mer förebyggande och hälsofrämjande! 

Gå vidare till World of WHO!

Oj! Då är gissningen att ni ägnar er åt att försöka släcka bränder samt att ni 
riskerar att drunkna i arbetet med stödinsatser på individnivå. 
Ta er an utmaning 2 igen! Fundera särskilt kring hur den 

specialpedagogiska kompetensen kan byggas in i organisationen utifrån 
ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.

WORLD OF WHO - 8
 Riktas den specialpedagogiska 
kompetensen mot att stötta lärare 
i att skapa tillgängliga lärmiljöer? 

Grattis!  Ni har haft tur att anställa utbildad personal för att få tillgång till den 
lagstadgade specialpedagogiska kompetensen.  Gå vidare till  nästa utmaning!

Tufft läge. Tillgången till utbildade specialpedagoger & speciallärare är begränsad. 
Stå över en stund! En kompletterande väg är att höja skolans generella 
specialpedagogiska kompetens. Använd gärna Skolverkets moduler i 

Specialpedagogik för lärande som finns på Lärportalen.  Gå  sedan vidare!
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T

WORLD OF HOW - 10
Samverkar specialpedagogen 

med lärare och övriga 
professioner inom elevhälsan?

WORLD OF HOW - 12
Används den specialpedagogiska 
kompetensen för reflektion, och 

lärande på olika sätt? 

WORLD OF HOW - 11
Samverkar rektor och 

specialpedagog/speciallärare 
kontinuerligt? 

Gott att höra! Då hör ni till skolor som har fått till en systematik i arbetet med 
uppföljning, utvärdering och analys och där den specialpedagogiska kompetensen 

är en självklar del i det här arbetet. Dags för utmaning 10!

Stopp, stopp! Ni går miste om att ta vara på den del av den specialpedagogiska 
kompetensen som handlar om att analysera och förstå samband på individ-, 

grupp- och skolnivå utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Backa till utmaning 2!

Rätt tänkt! Lärares undervisning är den allra största påverkansfaktorn inom skolan 
för elevers lärande. Genom att stötta lärare får eleverna stöd. Dessutom kommer 

kompetensen alla elever till del!  Skynda till nästa utmaning!

Aj, aj...bakom det här svaret kan det dölja sig ett riktigt resursslöseri om det 
betyder att den specialpedagogiska kompetensen mestadels riktas mot enskilda 

elever. Gå tillbaka till World of WHY! Tänk in att arbetet främst ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande!

Strålande! Tvärprofessionell samverkan är en framgångsfaktor i arbetet med att 
skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. På det här sättet kan ni ta tillvara på 
sambandet mellan lärande och hälsa på bästa sätt. Utmaning 11 står på tur!

Ooops!  Det skulle kunna vara så att ni är fast i en tradition av ensamarbete och 
där olika professioners kompetens inte tas tillvara fullt ut.  Stå över en stund. 
Läs Vägledning för elevhälsan och diskutera vad samverkan utifrån ett 

gemensamt uppdrag innebär! Kanske behöver ni också input kring hur det går 
att få till samverkan i praktiken. I så fall rekommenderas boken EHM ? 

elevhälsomötet, en främjande, förebyggande och lärande modell.  Gå vidare!

Det är bara till att gratulera respektive profession! Det här innebär förhoppningsvis 
också ett erkännande att den specialpedagogiska kompetensen = kunskap och 

förmåga att driva skolutvecklingsfrågor. Ta steget till utmaning 12!

Vilket slöseri med kompetens! Stå över en stund!Låt specialpedagoger och 
speciallärare beskriva vad de är utbildade för och gå tillbaka till fråga 2!

Underbart! Då kan den specialpedagogiska kompetensen användas för att få till ett 
kollegialt lärande som ett led i att utveckla skolan. Gå vidare till World of WHAT!

Det här är inte bra! Risken finns att arbetet går i alldeles för hög fart och utan att ni 
når dit ni vill. Samtalskompetensen för handledning och lärande samtal tas inte 

tillvara. Stå över! Fundera på hur ni kan bygga in reflektion i organisationen 
med hjälp av den specialpedagogiska kompetensen för att hitta klokare och 

mer gynnsamma vägar vidare! Sedan är det dags för World of WHAT!

WORLD OF WHAT - 13

Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan - Anna Bengtsson & Ida Necovski, 2021

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ



WORLD OF WHAT - 13

De tidigare utmaningarna har lagt 
grunden för att kunna ta sig an 
den 13:e och sista utmaningen 
som handlar om att sätta ord på 

VAD den specialpedagogiska 
kompetensen  ska användas till!

M
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Vad ska ingå i det 
specialpedagogiska 

uppdraget?

Gruppnivå

IndividnivåOrganisationsnivå

Främjande Åtgärdande

Förebyggande

Använd begreppen i cirklarna för att 
konkret sätta ord på vad den 

specialpedagogiska kompetensen ska 
användas till . 

Börja med cirkel för cirkel i den övre 
raden. Säkerställ samtidigt att innehållet 

kan kopplas till begreppen i cirklarna i den 
nedre raden. 

Konkretisera med 
hjälp av frågeorden

VAR?
NÄR?
VEM?
HUR?

GRATTIS! 
Ni har genomfört Jakten på den specialpedagogiska 
kompetensen och har förhoppningsvis också hittat  

fram till det ni behövde för att  speciallärare och 
specialpedagoger ska kunna blir en resurs

 i hela organisationen, i arbetet med att utveckla 
skolan att bli mer tillgänglig för alla elever!

Ly ck a t i l l  i  det  f o r t sat t a ar bet et !
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