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Sammanfattning 
I skolförbättringsforskning har det bekräftats att det effektivaste sättet att förbättra elevresultat och höja 

elevers måluppfyllelse är att förbättra kvaliteten på undervisningen (Barber & Mourshed, 2007). 

Reflektioner kring hur den specialpedagogiska kompetensen bättre skulle kunna tas tillvara och på vilket 

sätt detta skulle kunna bidra till förändring och utveckling inom skolan och i skolans lärmiljö föranledde 

studiens frågeställning. Studiens övergripande syfte var att tillföra kunskap om specialpedagogens 

profession. Fokus i studien riktades mot att synliggöra vilka uppfattningar skolpersonalen, på sex 

grundskolor inom en kommun, har om specialpedagogens uppdrag och vilka arbetsområden de anser att 

specialpedagogen ska arbeta med. Tre frågeställningar formulerades utifrån studiens syfte vilka handlade 

om 1) vilka uppfattningar som finns om specialpedagogens uppdrag, 2) vilka arbetsområden 

skolpersonalen anser att specialpedagogen ska arbeta med och 3) vilka utvecklingsmöjligheter som finns 

utifrån identifierade arbetsområden. Studien genomfördes med kvantitativ metod i form av en digital 

Google-enkät som distribuerades via e-mail till de sex grundskolorna. De teoretiska utgångspunkterna 

bestod av specialpedagogiska perspektiv (Nilholm, 2005; 2007) och utvalda delar av systemteori (Öquist, 

2018; Ahrenfelt, 2013). Resultaten visade att samtlig skolpersonal förespråkade ett brett uppdrag för 

specialpedagogen som är kopplat till lärmiljön i stort. Samtlig skolpersonal var positivt inställda till att 

specialpedagogen ska arbeta med arbetsuppgifter som kan anses vara typiska för professionen, som till 

exempel elevstöd, och det framkom även att majoriteten av skolpersonalen var positivt inställda till att 

specialpedagogen ska arbeta med pedagogiskt arbete och pedagogiskt ledarskap kopplat till detta. 

Gällande det pedagogiska ledarskapet visade studien att skolpersonalen först och främst tänker att 

specialpedagogen ska inta ett pedagogiskt ledarskap i samband med det pedagogiska arbetet på individ- 

och gruppnivå, inte ett bredare ledarskap på organisationsnivå. Det finns goda utvecklingsmöjligheter 

inom specialpedagogens profession liksom för specialpedagogens uppdrag inom skolutveckling. Om den 

specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i samband med det pedagogiska arbetet och utveckling av 

undervisningen kan specialpedagogen arbeta för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever vilket i sin 
tur kan bidra till skolutveckling. Studiens resultat kan bidra till att utveckla professionen, till att utveckla 

specialpedagogens uppdrag och till att förstå hur den specialpedagogiska kompetensen kan användas i 

samband med skolutveckling.  
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Inkludering, pedagogiskt arbete, special educational needs coordinator (SENCO), skolförbättring, 

skolutveckling, tillgänglighet.  
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School improvement research indicates that learning outcomes and pupils’ attainment can be raised if 

quality of teaching is improved (Barber & Mourshed, 2007). The research questions arose through 

reflections regarding how the special needs competence could be utilised better and in what way this could 

contribute to change and to development of the school and the learning environment. The aim of the study 

was to provide knowledge regarding the SENCO’s profession. The focus of the study was to make visible 

the perceptions that the school staff from six local authority compulsory schools within one municipality 

had regarding the SENCO’s duties and which fields they believed the SENCO should work with. Three 

research questions were formulated based on the aim of the study. These were 1) which perceptions exist 
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conducted using a quantitative methodological approach whereby a digital Google questionnaire was 

distributed via e-mail to the six schools that participated in the study. The theoretical framing consists of 

the deficit perspective and the alternative perspective (Nilholm, 2005; 2007) in addition to selected 

concepts within system theory (Öquist, 2018; Ahrenfelt, 2013). The results show that all school staff 

advocate an extensive role for the SENCO encompassing the entire learning environment. All school staff 

advocate SENCO’s working with tasks regarded as typical for the occupational role such as pupils in need 

of support. The majority of the school staff were also in favour of the SENCO conducting pedagogical 

work and pedagogical leadership in conjunction with this. Regarding the pedagogical leadership the 

research showed that the school staff first and foremost believe that the SENCO should take on a 

pedagogical leadership in conjunction with pedagogical work on individual level and on classroom level 

not a leadership on organisational level. Great development opportunities exist for the SENCO within the 

occupational role and within duties connected to school development. The results can contribute to further 

development of the profession, to developing the SENCO’s duties and to better understand how the special 

needs competence can be utilised in conjunction with school development.  

Keywords 
Inclusion, pedagogical work, special educational needs coordinator (SENCO), school improvement, 

school development och accessibility.



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................................... 5 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................................................................................................. 7 
1.2 AVGRÄNSNINGAR........................................................................................................................................................................ 7 
1.3 CENTRALA BEGREPP .................................................................................................................................................................. 8 

2. LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................ 10 

2.1 SKOLFÖRBÄTTRING OCH SKOLUTVECKLING ....................................................................................................................... 10 
2.2 PEDAGOGISKT LEDARSKAP .................................................................................................................................................... 11 
2.3 DET SPECIALPEDAGOGISKA UPPDRAGET............................................................................................................................. 12 
2.3.1 SPECIALPEDAGOGISKA DILEMMAN ................................................................................................................................... 14 
2.3.2 ATT FRÄMJA INKLUDERING ................................................................................................................................................ 15 
2.3.3 ATT SKAPA TILLGÄNGLIGA LÄRMILJÖER ......................................................................................................................... 16 
2.4 FORSKNING OM SPECIALPEDAGOGENS PROFESSION ......................................................................................................... 17 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................ 20 

3.1 SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIV..................................................................................................................................... 20 
3.2 SYSTEMTEORI........................................................................................................................................................................... 21 

4. METOD ................................................................................................................................................................ 24 

4.1 METODVAL ............................................................................................................................................................................... 24 
4.1.1 DIGITAL ENKÄT .................................................................................................................................................................... 25 
4.2 URVAL........................................................................................................................................................................................ 26 
4.3 GENOMFÖRANDE ..................................................................................................................................................................... 27 
4.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA.................................................................................................................................. 28 
4.5 STUDIENS TROVÄRDIGHET .................................................................................................................................................... 29 
4.6 ETIK ........................................................................................................................................................................................... 30 

5. RESULTAT .......................................................................................................................................................... 32 

5.1 ELEVSTÖD ................................................................................................................................................................................. 32 
5.2 PEDAGOGISKT ARBETE ........................................................................................................................................................... 34 
5.3 PEDAGOGISKT LEDARSKAP .................................................................................................................................................... 37 
5.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT ........................................................................................................................................ 39 

6. FÖRDJUPAD ANALYS ..................................................................................................................................... 40 

6.1 SPECIALPEDAGOGEN I PEDAGOGISKT ARBETE ................................................................................................................... 40 
6.1.1 PERSPEKTIV PÅ SPECIALPEDAGOGIK................................................................................................................................ 40 
6.1.2 PERSPEKTIV PÅ PEDAGOGISKT ARBETE........................................................................................................................... 42 
6.1.3 PERSPEKTIV PÅ PEDAGOGISKT LEDARSKAP .................................................................................................................... 43 
6.2 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER INOM SPECIALPEDAGOGENS UPPDRAG ............................................................................. 43 
6.3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER ................................................................................................................................. 44 

7. DISKUSSION ...................................................................................................................................................... 46 

7.1 ORGANISATION AV PEDAGOGISKT ARBETE ......................................................................................................................... 46 
7.2 MÖJLIGHETER TILL SKOLUTVECKLING ................................................................................................................................ 48 
7.3 TEORI- OCH METODREFLEKTION.......................................................................................................................................... 50 
7.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................................................. 51 
7.5 AVSLUTANDE ORD ................................................................................................................................................................... 52 

REFERENSER ............................................................................................................................................................... 54 

BILAGA 1 – ENKÄTUNDERSÖKNING ................................................................................................................... 59 

BILAGA 2 – RANGORDNING AV ENKÄTSVAR................................................................................................... 70 

BILAGA 3 - MISSIVBREV .......................................................................................................................................... 73 



 

5 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

1. Inledning 

På hösten 2018 påbörjande jag specialpedagogiskt program på Högskolan Kristianstad. 

Under de tre år som gått har jag tillägnat mig diverse kunskaper inom det 

specialpedagogiska fältet och inom vissa avgränsade fält, som bland annat skolutveckling, 

har jag fördjupat mina kunskaper. Under min tid som yrkesverksam specialpedagog har 

jag reflekterat över hur den specialpedagogiska kompetensen bättre kan tas tillvara och 

hur jag genom mitt uppdrag som specialpedagog tillsammans med elever, lärare, 

pedagoger och rektorer kan åstadkomma förändring och utveckling inom skolan. I en 

nyutkommen bok av Anna Bengtsson och Ida Necovski (2021), som handlar om 

specialpedagogens uppdrag inom skolutveckling, beskrivs hur specialpedagogen kan 

bidra till skolutveckling på individ-, grupp-, och organisationsnivå. I boken står 

pedagogiskt arbete i fokus och alla elevers lärande. Bengtsson & Necovski (2021) 

beskriver hur specialpedagogens uppdrag kan se ut när specialpedagogen arbetar 

förebyggande och främjande för att skapa tillgängliga lärmiljöer som syftar till 

inkludering av alla elever. När jag läste boken upplevde jag att Bengtsson & Necovskis 

(2021) beskrivningar av specialpedagogens uppdrag skapar en tydlig yrkesidentitet för 

specialpedagogen som kan bidra till att tydliggöra dennes uppdrag. Bengtsson & 

Necovskis (2021) bok har fungerat som en inspirationskälla för mig genom denna 

uppsats. Jag hämtade även inspiration från Ann Ahlbergs (2013, s.18) bok där hon skriver 

att, om det specialpedagogiska idealet ”en skola för alla” inte enbart ska framstå som en 

vision, ska då inte specialpedagogen ha inflytande över pedagogiken generellt, den 

pedagogik som gäller alla barn och elever? Detta tolkar jag som att Ahlberg (2013) menar 

att specialpedagogen borde ha större inflytande över det pedagogiska arbetet i 

klassrummet och lärmiljön där, och att specialpedagogiken inte ska vara en egen 

verksamhet som löper parallellt med ordinarie verksamhet, och som endast tar vid när 

den ordinarie pedagogiken inte räcker till. Jag har lagt märke till att den 

specialpedagogiska verksamheten ofta verkar löpa just parallellt med ordinarie 

skolverksamhet och att specialpedagogen har brist på inflytande inom fält som 

pedagogiskt arbete och skolutveckling, trots att dessa finns angivna i examensordningen 

för specialpedagogexamen (SFS, 2017:1111). Därtill har jag upplevt att det finns ett brett 

spektrum av tankar gällande specialpedagogens uppdrag. Lärare, rektorer, speciallärare 
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och specialpedagogerna själva har alla olika tankar om vad specialpedagogen ska arbeta 

med. von Ahlefeld Nisser (2014) menar att den fria tolkningen av specialpedagogens 

uppdrag har bidragit till disparata föreställningar om vilka arbetsuppgifter som egentligen 

ingår i uppdraget och i professionen. Jag anser att just den fria tolkningen skapar problem 

för specialpedagogen i praktiken. Speciellt om specialpedagogen vill göra anspråk på 

arbetsområden som pedagogiskt arbete och skolutveckling vilka lärare, pedagoger och 

rektorer kanske anser inte tillhör specialpedagogens fält.  

Begreppet skolutveckling finns inte angivet i examensordningen för 

specialpedagogexamen (SFS, 2017:1111). Dock förekommer begreppen 

”utvecklingsarbete”, ”utveckla” och ”utveckling” samt att det finns beskrivningar så som 

att specialpedagogen ska kunna ”visa […] insikt i forsknings- och utvecklingsarbete” och 

”visa förmåga att […] utveckla verksamhetens lärmiljöer” samt att specialpedagogen ska 

”leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn 

och elever” (SFS, 2017:1111, s.5). Jag tolkar detta som att det finns ett uppdrag 

föreskrivet för specialpedagogen inom området skolutveckling och inom pedagogiskt 

arbete där syftet är att utveckla och förbättra undervisningen. När det handlar om 

skolutveckling, eller snarare skolförbättring, är den stora framtidsfrågan på den politiska 

agendan hur undervisning och lärande kan förbättras (Håkansson & Sundberg, 2020). 

Många länder är överens om att, alla barn och elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, 

har rätt till utbildning genom vilken de kan tillägna sig kunskaper, kompetenser, förmågor 

och värderingar som de behöver i samhället och i yrkeslivet (Håkansson & Sundberg, 

2020). Genom skolförbättringsforskning, i rapporten How the World’s Best-performing 

Schools Come Out on Top, har det bekräftats att det effektivaste sättet att förbättra 

elevresultat och höja måluppfyllelse är att förbättra kvaliteten på undervisningen (Barber 

& Mourshed, 2007). Håkansson och Sundberg (2020) menar att den ökade komplexiteten 

gällande klassrumsprocesser innebär att det inte finns några enkla eller enhetliga svar på 

hur kvaliteten på undervisning kan förbättras, men de betonar att skolförbättring bör börja 

hos eleven. Tidigare studier gällande specialpedagogens profession (Lindqvist & 

Nilholm, 2013; Lindqvist, 2013a; Lindqvist m.fl., 2011; Kotte, 2017) har fokuserat på 

inkludering utifrån olika perspektiv. Jag har inte hittat någon forskning som har undersökt 

vad skolpersonal anser att specialpedagogen ska arbeta med kopplat till pedagogiskt 

arbete. När det handlar om att utveckla undervisning krävs samverkan mellan lärare, 

pedagoger, rektor och huvudman (Skolinspektionen, 2012). Om specialpedagogen ska 
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kunna arbeta för att förbättra kvaliteten på undervisningen, förbättra elevresultat och höja 

elevers måluppfyllelse, vilket är syftet med skolförbättring, måste specialpedagogen 

kunna komma närmare klassrumsundervisningen och det pedagogiska arbetet där 

(Bengtsson & Necovskis, 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1 Syfte och frågeställning  

Studiens övergripande syfte är att tillföra kunskap om specialpedagogens profession. 

Fokus riktas mot att synliggöra vilka uppfattningar som råder hos skolpersonalen på sex 

grundskolor inom en kommun gällande specialpedagogens uppdrag och vilka 

arbetsområden de anser att specialpedagogen ska arbeta med. Med utgångspunkt i 

studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Vilka uppfattningar finns om specialpedagogens uppdrag?  

• Vilka arbetsområden anser skolpersonalen att specialpedagogen ska arbeta med? 

• Utifrån identifierade områden, vilka utvecklingsmöjligheter finns inom 

specialpedagogens uppdrag? 

1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen används både begreppen skolutveckling och skolförbättring. Begreppet 

skolutveckling kommer huvudsakligen att användas som ett paraplybegrepp för 

utvecklingsarbete inom skolan och eftersom detta stämmer överens med de skrivelser 

som finns i examensordningen för specialpedagogexamen vilken nämner begreppet 

”utveckling” (SFS, 2017:111). Jag avgränsade min studie till att fokusera på vad 

skolpersonal anser att specialpedagogen ska arbeta med och deras uppfattningar kring 

uppdraget, där min förhoppning var att jag genom skolpersonalens svar skulle kunna 

synliggöra vilka förutsättningar som finns för specialpedagogens uppdrag inom 

pedagogiskt arbete och skolutveckling. När det handlar om skolutveckling resonerar jag 

som så att, om det finns förutsättningar för specialpedagogen att bli involverad i 

klassrumsundervisningen och i det pedagogiska arbetet som sker där, så finns det även i 

förlängningen förutsättningar för att kvaliteten på undervisningen ska kunna förbättras 

med stöd av specialpedagogen. Jag vill igen knyta detta till skrivelsen i 

examensordningen för specialpedagogexamen (SFS, 2017:1111, s.5) där det står att 

specialpedagogen ska ”leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta 
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behoven hos alla barn och elever”. Om specialpedagogen ska kunna leda utvecklingen av 

det pedagogiska arbetet måste det också finnas en önskan om att så ska ske från lärare, 

pedagoger och rektorer. Om denna önskan finns kan specialpedagogen arbeta mot att 

förbättra kvaliteten på undervisningen vilket skulle kunna bidra till att elevresultat 

förbättras och elevers måluppfyllelse höjs (Barber & Mourshed, 2007). På detta sätt kan 

specialpedagogen arbeta för att skolutveckling, eller snarare skolförbättring, ska ske. 

Studien undersöker därmed inte på vilket sätt specialpedagogen skulle kunna involveras 

i det pedagogiska arbetet, i arbetet med skolutveckling eller hur detta skulle kunna ske 

utan enbart om det finns förutsättningar för detta arbete.  

1.3 Centrala begrepp  

Inkludering  

Inkludering handlar om att känna gemenskap och tillhörighet i skolan (Nilholm, 2006). I 

stort handlar inkludering om att förändra skolmiljön och om att anpassa denna efter 

elevers behov och olikheter så att alla elever kan delta (Nilholm, 2006; 2007). För att 

definiera inkludering väljer jag att utgå ifrån Tetlers (2015a) och Artiles & Waitollers 

(2013) definition av begreppet som handlar om undervisningen och de hinder som 

behöver överskridas där i praktiken så att alla elever kan delta enligt sina förutsättningar.  

 

Pedagogiskt arbete 

Vinterek (2002) menar att pedagogiskt arbete innebär den pedagogiska praktiken och 

detta innefattas av lärares praktiknära arbete. Inom denna finns lärprocesser i olika 

pedagogiska miljöer inom vilka undervisning och lärande sker.  

 

Special Educational Needs Coordinator (SENCO) 

Special educational needs coordinator (SENCO), den brittiska motsvarigheten som kan 

liknas vid svenskans specialpedagog. Uppdragen är inte identiska men det finns en del 

likheter som till exempel att arbeta för elever i behov av stöd (Lindqvist, 2013a). 

 

Skolförbättring 

Skolförbättringsforskare Jarl m.fl. (2017, s.24) menar att inom 

skolförbättringsforskningen riktas fokus mot ”skolors lokala arbetsprocesser” där 
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forskningen fokuserar på att ”organisera undervisning som främjar elevernas lärande” 

och som kan bidra till ökad måluppfyllelse (Jarl m.fl., 2017, s.24).   

 

Skolpersonal 

Jag använder begreppet skolpersonal som ett samlingsbegrepp för den personal inom 

skolorna som svarade på enkäten (se tabell 1 s.27). Begreppet skolpersonal inkluderar 

här: lärare (inklusive modersmålslärare, speciallärare och lärare i fritidshem), 

resurspedagog, studiehandledare, skolsköterska, specialpedagog, rektor och övrig 

pedagogisk personal.   

 

Skolutveckling  

Myndigheten för skolutveckling (2008, s.8) definierar att skolutveckling handlar om 

”övergripande nationella insatser och om lokalt arbete på den enskilda skolan för att 

åstadkomma förändringar som innebär att fler elever når de nationella målen”.  

 

Tillgänglighet 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2019, s.13) definierar att tillgänglighet 

”handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande 

och gemenskap i hela lärmiljön”. Begreppet kan användas för att beskriva ”hur väl en 

organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga” (2019, s.13). 
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2. Litteratur och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras litteratur och forskning. Avsnittet inleds med forskning om 

skolförbättring och skolutveckling. Därefter presenteras forskning gällande pedagogiskt 

ledarskap och det specialpedagogiska uppdraget, specialpedagogiska dilemman samt ett 

avsnitt som handlar om att främja inkludering och om att skapa tillgängliga lärmiljöer. 

Avsnittet avslutas med att redogöra för forskning om specialpedagogens profession. 

2.1 Skolförbättring och skolutveckling 

Ahlberg (2013, s.94) anser att specialpedagogikens roll i skolförbättring handlar om att 

”skapa villkor och förutsättningar som befrämjar alla elevers lärande”. Enligt Blossing 

(2003, s.97), förknippas begreppet skolförbättring fortfarande med ”kampen för den 

likvärdiga skolan” . Hopkins (2001) ansåg att skolförbättring syftade till att förse alla med 

kunskap så att de kunde frigöra sig från ekonomiskt, socialt och kulturellt förtryck. Enligt 

Hopkins (2001, s.32) och Blossing (2003, s.98) kan skolförbättring åstadkommas genom 

att ”förändra lärande- och undervisningsmönster”, ”förändra organisatoriska och interna 

särdrag” och genom att ”förändra fördelningen av makt mellan skolan och dess 

medlemmar”. Inom dagens skolförbättring är, elevers måluppfyllelse, förbättring av 

undervisning och lärmiljöer samt elevers kunskapsresultat i fokus, till skillnad från 

skolutveckling som indirekt omnämner undervisning och lärande i klassrummet 

(Håkansson & Sundberg, 2016). Skolutvecklingsarbete innefattar hela 

läroplansuppdraget, vilken kunskap som väljs ut i undervisningen och vilka skolresultat 

som analyseras i förhållande till den specifika lokala kontexten (Håkansson & Sundberg, 

2016; Skolinspektionen 2013). I läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11) framgår att 

”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt” (Skolverket, 2018, s.5). För att skolan 

ska utvecklas behöver verksamheten prövas regelbundet, resultat behöver följas upp och 

utvärderas samt att nya metoder behöver testas och utvecklas (Skolverket, 2018). De 

centrala komponenterna inom skolförbättring, är ”strukturella och organisatoriska 

faktorer; attityder, normer och försantförhållanden hos skolpersonal; empowerment som 

erfarenhet [samt] kapacitet och förmågor; praktik- och processfaktorer” (Håkansson & 

Sundberg, 2016, s.10). Det handlar om att konstruera ett system för högkvalitativ 

undervisning där det finns samverkan, vertikalt och horisontellt (till skillnad från top-
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down- och bottom-up-strategier), forskningsbaserade utvecklingsprocesser, samt 

kapacitetsbyggande insatser för både rektorer och lärare (Håkansson & Sundberg, 2016). 

Skolans subsystem kan utgöras av elever, lärare, lärarlag, ämneslag, skolledare etcetera. 

Skolförbättring handlar om nationella policyer och styrsystem där varje subsystem är 

komplext (Håkansson & Sundberg, 2016). För att skapa förändringar i elevers lärande 

måste dessa subsystem kopplas samman och för att förbättra verksamheten måste det 

finnas kunskap om hur subsystemen fungerar och vad som är avgörande för att samverkan 

ska kunna ske (Håkansson & Sundberg, 2016). I svenska skolor finns det, enligt 

Håkansson & Sundberg (2016), obetydliga kopplingar mellan skolledare och lärare i det 

pedagogiska utvecklingsarbetet. Håkansson & Sundberg (2018) menar att en av de 

grundläggande frågorna inom skolförbättring är hur ledare i skolan kan bidra till 

utveckling av undervisning och lärande.  

2.2 Pedagogiskt ledarskap  

Skollagen, kapitel 2, 9 § anger att ”Det pedagogiska arbetet […] ska ledas och samordnas 

av en rektor. Rektor ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas” (SFS, 2010:800). 

10 §, anger att ”Rektor beslutar om sin enhets inre organisation” och att ”Rektor får 

uppdra åt en anställd […] som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 

enskilda ledningsuppgifter” (SFS, 2010:800). Både lärares och rektorers pedagogiska 

ledarskap samt kontinuerlig skolförbättring är viktiga framgångsfaktorer för elevers 

kunskapsresultat (Håkansson & Sundberg, 2016). Enligt Håkansson & Sundberg (2018) 

handlar ett pedagogiskt ledarskap om läroplanens uppdrag, om att definiera mål, att leda 

utvecklingen av undervisningen och om att skapa goda lärmiljöer. I det pedagogiska 

ledarskapet ingår, för att skapa undervisning av hög kvalitet, återkoppling gällande 

undervisning samt resultatuppföljning av elevers lärande och insatser som syftar till att 

öka måluppfyllelse (Håkansson & Sundberg, 2016). Utveckling av undervisning måste 

vara i fokus i rektors arbete och lärarna måste göras delaktiga i detta arbete (Håkansson 

& Sundberg, 2016). TALIS-undersökningen (2013) visar att skolutvecklingsfrågor har 

låg prioritet hos svenska skolledare och att det råder brist på pedagogiska diskussioner 

vilket innebär att skolutveckling ofta uteblir (Håkansson & Sundberg, 2016). Skolverkets 

(2014) studie visade att rektorer ägnade mindre tid åt att följa upp hur målen i 

undervisningen genomfördes och elevers progression i förhållande till dessa. För 
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specialpedagogen består utvecklings- och förändringsarbete av att leda processer 

(Bengtsson & Necovski, 2021). Ett distribuerat ledarskap innebär ett ledarskap där rektor 

inte står i centrum (Håkansson & Sundberg, 2016). Håkansson & Sundberg (2016) anser 

att det i stället handlar om samspelet mellan rektor och en mångfacetterad omgivning som 

innefattas av andra aktörer med ledaruppgifter som arbetar för att förbättra undervisning 

och lärande. Enligt Uljens och Ylimaki (2017) handlar ledarskap om ett seende. Att aktivt 

kunna se utvecklingspotential, att aktivt göra insatser och verka för att dessa ska 

verkställas. För att så ska ske krävs både teoretisk grund och god omvärldsförståelse inom 

vilket det ingår en repertoar av strategier, verktyg och praktiker. Seendet kan, enligt 

Uljens och Ylimaki (2017), utövas av många på en skola. Det handlar inte enbart om 

skolledares pedagogiska ledarskap utan det ledarskap som utövas i dagliga rutiner som 

till exempel samarbete kring lektionsplaneringar, kollegiala observationer, 

lektionsstudier eller tider avsatt för professionell utveckling (Uljens och Ylimaki, 2017). 

Ett pedagogiskt ledarskap behöver hantera och integrera både den vertikala och den 

horisontella dimensionen för att kunna skapa ett system för högkvalitativ undervisning 

(Håkansson & Sundberg, 2016; 2018). I den vertikala dimensionen ingår ledarskapet i en 

styrkedja på olika nivåer från statlig styrning, styrning på huvudmannanivå till skolnivå 

och klassrummet. I den horisontella dimensionen är undervisningskvalitet i fokus, det 

kollegiala lärandet, lärares professionella utveckling samt implementering av kreativa 

innovationer (Håkansson & Sundberg, 2018). Ett hinder för att lärare ska ingå som aktörer 

på olika nivåer i styrsystemet är, enligt Berg (2015), det osynliga kontraktet som 

föreskriver att rektor ansvarar för det administrativa arbetet och lärare för det 

pedagogiska. Om så sker i praktiken, innebär detta att rektor frånsäger sig sitt 

pedagogiska ledarskap. 

2.3 Det specialpedagogiska uppdraget 

I det specialpedagogiska uppdraget finns kopplingar till ideologi, likvärdighet och till ett 

politiskt-normativt samhällsuppdrag som är nära knutet till skolans demokratiska 

värdegrund (Ahlberg, 2013). Specialpedagogens uppdrag är komplext eftersom hen ska 

arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå (SFS 2017:1111). Specialpedagogik och 

specialpedagogiska åtgärder står nära utbildningspolitiska intentioner och beslut, framför 

allt ”en skola för alla” (SOU 1999:63, s.191). Ahlberg (2013, s.94) menar att 
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specialpedagogens arbete ”rör sig i spänningsfältet mellan skolors organisering, 

undervisning och elevers lärande, och påverkas av kulturer och diskurser i den lokala 

skolan”. Specialpedagogens uppdrag faller inom kategorierna utvecklingsarbete, 

förebyggande arbete, pedagogiska utredningar/kartläggningar, lärmiljöer samt 

samtalspartner och rådgivare (SFS, 2017:1111). Det övergripande målet för 

specialpedagogexamen är att ”studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs 

för att självständigt arbeta […] för barn och elever i behov av särskilt stöd” (min 

kursivering) (SFS, 2017:1111, s.5). Skollagen, kapitel 3, 8 § anger att ”Det särskilda 

stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör” (SFS, 2010:800). I 11 § anges att 

”Om det finns särskilda skäl […] får särskilt stöd […] ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp” (SFS, 2010:800). Traditionen i svensk skola är, enligt Ahlberg 

(2013), att särskilja elever i behov av särskilt stöd från ordinarie undervisning. Ahlberg 

(2013) menar vidare att den rådande uppfattningen är att om separata specialpedagogiska 

stödinsatser sätts in kan avvikande elever avancera till samma nivå som övriga elever. I 

Lärarutbildningskommitténs Att lära och leda (SOU 1999:63) ställs frågan om 

specialundervisning överhuvudtaget behövs. Detta eftersom resultat av forskning, 

utvärderingar och uppföljningar visar att behovet av att ha en verksamhet för 

specialundervisning vid sidan av ordinarie undervisning inte längre är behövligt. 

Specialundervisning är en organisatorisk fråga och insatsen är inte nödvändigtvis likställd 

med kvalitet (SOU 1999:63). Specialpedagogen har därmed en avgörande roll gällande 

hur stödundervisning kan integreras i det pedagogiska arbetet. Vidare beskrivs att 

specialpedagogiska åtgärder ska användas där den allmänpedagogiska kompetensen inte 

räcker till och den bör utgöra ett ”kvalificerat komplement” till den allmänpedagogiska 

verksamheten (SOU 1999:63, s.193). Specialpedagogen kan med sin specifika kompetens 

utgöra ett avgörande stöd för skolledningen i kvalitets- och utvärderingsarbete (SOU 

1999:63). Ett förslag från Lärarutbildningskommittén är att specialpedagogen, 

tillsammans med andra professioner i elevhälsoteamet, ska delta i skolans ledningsgrupp 

kring diskussioner gällande till exempel policyfrågor, sammansättning av arbetsgrupper, 

arbetslag och för att identifiera behov av kompetensutveckling (SOU 1999:63, s.193). 

Bengtsson & Necovski (2021) anser att specialpedagogens arbete måste utgå från en 

helhetssyn där olika delar länkas samman. Det åtgärdande arbetet kan därmed inte 

separeras från det förebyggande och främjande, och arbetet kan inte ske utifrån nivåer. 
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Däremot kan det åtgärdande arbetet bli ett redskap för ett förebyggande arbete (Bengtsson 

& Necovski, 2021).  

2.3.1 Specialpedagogiska dilemman  

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag med anledning av elevers olika förutsättningar 

och behov (SFS, 2010:800). Därtill har specialpedagogiken en politisk och normativ 

funktion med anledning av hur samhället resonerar kring människor med avvikelser 

(Ahlberg, 2013). Specialpedagogen som yrkeskategori nämns inte i skollagen. Skollagen 

anger dock i kapitel 2, 25 § att det ska finnas ”tillgång till personal med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS, 2010:800). 

Ahlberg (2013) menar att specialpedagogiken kännetecknas av komplexitet. 

Komplexiteten handlar om hur specialpedagogik beskrivs och diskuteras. Det handlar 

även om hur styrdokumenten tolkas och förstås i förhållande till uppdraget, nationellt 

såväl som lokalt, och tidigare tolkningar och förståelse om hur specialpedagoger ska 

genomföra sina uppdrag och om vad uppdraget ska innehålla (Ahlberg, 2013). Detta 

system av idéer påverkar specialpedagogens konkreta arbete och får konsekvenser för de 

arbetsuppgifter som specialpedagogen kan genomföra i praktiken (von Ahlefeld Nisser, 

2014).  

Inom skola är det rektor som ansvarar för att leda och samordna det 

pedagogiska arbetet och utveckling av undervisning är lärarnas arbetsområde (SFS, 

2010:800). Ahlberg (2013) menar att om specialpedagogen ska kunna leda utvecklingen 

av det pedagogiska arbetet måste ett förtroende skapas och specialpedagogen måste ges 

ett mandat. Traditionen inom specialpedagogiken, att specialundervisning är lösningen 

för elever i behov av särskilt stöd, försvårar möjligheten för specialpedagogen att inta 

mandat över andra arbetsuppgifter till exempel pedagogiskt arbete. Ahlberg (2013) anser 

vidare att det uppstår ett dilemma när specialpedagogen vill göra anspråk på det 

pedagogiska arbetet. Dilemmat består av att specialpedagogen inte har mandat gällande 

det pedagogiska arbetet eller utveckling av undervisning eftersom det råder konsensus 

om att specialpedagogen ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd och eftersom 

pedagogiskt arbete är lärares ansvarsområde (Ahlberg, 2013). Detta synsätt riskerar att 

bevara en traditionell syn på hur skola och specialpedagogik tar sig an skolproblem utan 

att synsättet utmanas (Lindqvist, 2013a). Brist på mandat, konflikt mellan tradition och 

olika uppfattningar, samt skrivelser i skollagen (SFS, 2010:800) och i examensordningen 
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(SFS, 2017:1111) skapar ett dilemma för specialpedagogens uppdrag i praktiken framför 

allt när det handlar om att främja inkludering (Ahlberg, 2013).  

2.3.2 Att främja inkludering 

Inkludering kan beskrivas som ett mångfasetterat begrepp (Nilholm, 2006; Tetler, 2015a). 

Inkludering är ett centralt begrepp inom det specialpedagogiska fältet och handlar om alla 

människors lika värde och rättighet att delta i samhällets och skolans gemenskap 

(Ahlberg, 2013). Svenska Unescorådet (2006) menar att inkludering är ”en process som 

syftar till att möta alla elevers olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, 

kultur och samhälle samt minska exkluderingen i utbildningen” (Ahlberg, 2013, s.27). 

Begreppet inkludering går inte att återfinna i skolans styrdokument, men begreppet har 

sedan 2004 vuxit sig allt starkare (SFS, 2010:800; Skolverket, 2018). Lgr 11 betonar 

elevernas rätt att nå målen med utbildningen oavsett förutsättningar och att 

undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). 

Enligt Ahlberg (2013, s.26) kan inkludering i praktiken innebära ”att skolan ska vara 

organiserad utifrån det faktum att barn är olika och att det är skolan som ska förändras så 

att alla passar in”. Ahlberg (2013) beskriver att en skola kan anses vara inkluderande när 

skolmiljön accepterar och möter alla elever, när det råder mångfald och om olikheter ses 

som en tillgång, inte som ett hinder. 

Artiles och Waitoller (2013) beskriver inkludering utifrån tre olika 

forskningsinriktningar. Den första inriktningen handlar om elever med 

funktionsnedsättningar. Den andra inriktningen handlar om förändringar på policynivå 

och av skolkulturer, och den tredje inriktningen handlar om de hinder som måste 

överkommas i praktiken för att alla elevers ska kunna inkluderas i undervisningen. Telter 

(2009, s.160) nämner den didaktiska dimensionen av inkludering och menar att det 

handlar om att ”bryta med den individualiserade undervisningsformen, som 

specialpedagogiken traditionellt har varit förknippad med…för att i stället skapa ett rum 

för inlärning där elevernas individuella förutsättningar och behov kan rymmas innanför 

ramarna av den allmänna lärande gemenskapen” (min översättning). Vidare menar Tetler 

(2015b, s.130) att när det handlar om inkluderande undervisning krävs det ”en 

ämnesundervisning som bygger på nytänkande och som utvecklar och implementerar 

inkluderingsdidaktiska byggstenar”. Studier av Abbot (2007) och Malmgren-Hansen 
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(2002) visar att specialpedagogen har en central roll när det gäller att arbeta inkluderande 

i syfte att skapa tillgängliga lärmiljöer.  

2.3.3 Att skapa tillgängliga lärmiljöer 

Enligt SPSM (2019) kan tillgängliga lärmiljöer medföra att elever får rätt förutsättningar 

att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I en verksamhet där lärmiljön 

upplevs som tillgänglig finns det färre hinder för lärandet. Lärmiljön måste ständigt 

utvecklas och förbättras för att det ska uppstå en lärande gemenskap. SPSM (2019) 

beskriver att skapandet av tillgänglighet är en process och det är en del av det pedagogiska 

utvecklingsarbetet. När tillgänglighet upplevs skapar detta bättre förutsättningar i den 

pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. Genom tillgänglighetsmodellen tas ett 

helhetsgrepp om utbildningen. Modellen består av fyra olika områden: förutsättningar för 

lärande, socialmiljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö, som alla samspelar med varandra 

(SPSM, 2019). Bengtsson & Necovski (2021) menar att specialpedagogik inte enbart 

handlar om specifika elever, eller specialkunskap, utan om att använda 

specialpedagogiken för att öka kapacitet så att alla elever kan mötas i sin 

kunskapsutveckling. När fokus skiftas från enskilda elever till att skapa tillgängliga 

lärmiljöer, innebär detta att fler elever ges möjlighet att vara delaktiga i undervisningen 

samtidigt som den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara där den behövs 

(Bengtsson & Necovski, 2021). När undervisningen förändras kan elevernas behov bättre 

tillgodoses och då ökar tillgängligheten i lärmiljön. Bengtsson & Necovski (2021) anser 

att specialpedagogen måste komma närmare undervisningen. När så sker finns det goda 

förutsättningarna för samarbete mellan specialpedagogen och lärarna kring tillgängliga 

lärmiljöer och utveckling av undervisningen. En förutsättning för att detta arbete ska 

fungera är dock att det finns en överenskommelse mellan lärare och specialpedagog, och 

att det finns ett tydligt syfte i själva utvecklingsarbetet. Specialpedagogens närvaro i 

klassrummet ska inte upplevas som ett hot och det måste därför råda ett öppet klimat där 

utveckling av undervisning står i fokus (Bengtsson & Necovski, 2021). Triangeln i figur 

1 visar samspelet mellan de olika lärmiljöerna och hur samspelet mellan dessa främjar en 

tillgänglig lärmiljö. Cirkeln i modellen symboliserar samspelet mellan de olika miljöerna 

och pilen symboliserar den utveckling som kan ske. För att utveckling ska ske krävs 

samspel mellan de fyra olika områdena i modellen (SPSM, 2019).  
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Figur 1 - Tillgänglighetsmodellen  
 

 

 

Källa: SPSM (2019).   

 

Bengtsson & Necovski (2021, s.105) menar att planering av undervisning är en 

”specialpedagogisk grundbult”. Det handlar om att differentiera undervisningen så att alla 

elever omfattas och om att ställa de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Enligt 

Bengtsson & Necovski (2021) behövs ständiga diskussioner kring hur undervisningen 

kan utformas så att den passar alla elever och i denna diskussion kan specialpedagogen 

utgöra ett bollplank. 

2.4 Forskning om specialpedagogens profession  

Göransson m.fls. (2015) studie visade att specialpedagogerna arbetade mer med 

handledning/rådgivning och dokumentation jämfört med tidigare och mindre med 

enskilda elever. Göransson m.fl., (2015, s.12) menar att ”Svårigheter att utföra vissa 

arbetsuppgifter och olika aktörers uppfattningar om vilka arbetsuppgifter som ingår i 

yrkesrollen kan även ses som ett uttryck för olika yrkesgruppers kamp om kontroll över 

arbetsområdet”. Med anledning av detta blir därmed ”Olika yrkesgruppers formella och 

informella auktoritet […] avgörande för vilka kunskaper och arbetsuppgifter yrkesrollen 

kontrollerar” (Göransson m.fl., 2015, s.12). Göransson m.fl. (2015) menar vidare att 
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resultaten från diverse studier tyder på att det finns svårigheter för specialpedagogen att 

hävda auktoritet och kunna göra anspråk på specifika arbetsområden som finns angivna i 

examensordningen (SFS, 2017:1111). Lärarförbundets (2012) studie visade att 

specialpedagoger ägnade en stor del av sin arbetstid till undervisning i form av 

individuellt stöd till elever utanför ordinarie undervisning och mindre tid åt samarbete 

med lärare, stöd till lärare och utveckling av lärmiljöer (Tornberg & Svensson, 2012). 

Studier av Heimdahl Mattsson och Malmgren Hansson (2009) samt Nilholm et al. (2007) 

fann att den specialpedagogiska verksamheten är komplex och att lösningar på 

skolproblem utförs olika beroende på skolkontexten. Studier av Lindqvist och Nilholm 

(2013) och Lindqvist m.fl. (2011) visade att det kompensatoriska perspektivet var 

rådande på de skolor som ingick i studierna. I Linqvist (2013b) studie ansåg skolpersonal 

att specialpedagogiska kompetenser skulle inneha inflytande över innehållet i 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd men inte över lärmiljön i stort. 

Skolpersonalen ansåg även att specialpedagogen inte ska arbeta med skolutveckling på 

organisationsnivå. Därtill fanns det i studien en oklarhet kring skolledares syn på 

specialpedagogens roll (Linqvist, 2013b). Majoriteten av skolledarna ansåg att 

specialpedagogen inte ska arbeta enskilt med elever in behov av särskilt stöd (Linqvist, 

2013b). Lindqvist och Nilholm (2013) påpekar att de skolledare som anser att 

specialpedagogen ska arbeta enskilt med elever i behov av särskilt stöd, frigör resten av 

lärarkollegiet från sitt ansvarsområde. Studien fann även att samtliga skolledare ansåg att 

specialpedagogen ska handleda skolpersonal, ansvara för dokumentation och bedömning, 

fylla i bedömningar och arbeta med skolutveckling. Resultaten antydde att skolledare 

förespråkar en omfattande roll för specialpedagogen (Lindqvist och Nilholm, 2013). 

Majoriteten av all skolpersonal (61,6%) i Lindqvist m.fls. (2011) studie ansåg att det var 

mycket viktigt att elever i behov av stöd placerades i mindre grupp utanför klassrummet. 

Majoriteten (över 90%) av skolpersonalen svarade också att de ansåg att 

specialpedagogen ska arbeta enskilt med elever i behov av stöd (Lindqvist m.fl., 2011). 

Lindqvist (2013a) och Ahlberg (2013) fann att specialpedagogen ofta blir nekad 

befogenhet gällande arbetsuppgifter som rör utvecklingsarbete. I studier av Ahlberg 

(2013) framgick att, trots att specialpedagoger har god överblick gällande elever som inte 

når målen, har de sällan inflytande över skolans arbete med att öka måluppfyllelsen. 

Ahlberg (2013) menar även att forskning pekar mot att det specialpedagogiska 

perspektivet saknas i utvecklingsarbete.  
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Även internationella studier genomförda i Storbritannien gällande special educational 

needs coordinators (SENCOs) (den brittiska motsvarigheten som kan liknas vid 

specialpedagog), visade att SENCOs upplevde att det fanns svårigheter att arbeta 

strategiskt med skolutveckling (Szwed, 2007b; Cole, 2005; Oldham & Radford, 2011). I 

Szwed (2007a) studie framkom att, om SENCOs ska kunna utöva ett effektivt ledarskap 

krävs det att de involveras i ledningsgruppen. I Oldham och Radfords (2011) studie 

betonade specialpedagogerna själva att ledarskapet var viktigt för deras roll speciellt när 

det handlade om att leda team och delta i team. Resultaten av Coles (2005) studie antydde 

att olika aktörer inom skolsystemet uppfattade SENCOs arbetsuppgifter som viktiga men 

att SENCOs själva kände sig överväldigade av administrativa och praktiska 

arbetsuppgifter vilket gjorde att det fanns begränsat med tid kvar att ägna åt att leda 

skolutveckling. SENCOs ansågs som viktiga men samtidigt ansågs yrkesrollen inneha låg 

status och lågt mandat gällande ledarskap. Därtill fann Cole (2005) att SENCOs som hade 

stöd på ledningsnivå generellt hade högre status och att det mandat som SENCOs 

tilldelades av rektor spelade roll för möjligheten att arbeta inkluderande. Även andra 

studier bekräftar liknande tankegångar. Till exempel visade Abotts (2007) studie att 

SENCOs förväntades arbeta utifrån ett övergripande perspektiv och att främja 

inkluderande undervisning. I Laytons (2005) studie står SENCOs ledarskap i fokus. 

Layton (2005) menar att SENCOs roll innefattas av att säkerställa högkvalitativ 

undervisning och att resurser används för att höja elevers kunskapsprestationer. SENCOs 

själva ansåg att, för att kunna leda skolans arbete mot att arbeta mer inkluderande, 

behövde deras ställning omstruktureras till att omfatta ledning och ledarskap (Layton, 

2005). Layton (2005) betonar de strategiska utvecklingsmöjligheter som finns inom 

SENCOs yrkesroll gällande SENCOs som ledare i förändringsarbete. I studien framkom 

även att skolpersonalen inte förväntade sig att SENCOs skulle vara ledare och genomföra 

arbetsuppgifter som innefattade ledarskap (Laytons, 2005).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studien tar avstamp i de 

specialpedagogiska perspektiven: det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 

perspektivet (Nilholm, 2005; 2007) och utvalda delar av systemteori: delarnas betydelse 

för helheten, förändringar av första och andra ordningen samt ledarskap (Öquist, 2018; 

Ahrenfelt, 2013).  

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogiska begrepp som normalitet och avvikelse ses som sociala konstruktioner 

som uppstår genom kulturer, traditioner, ideologier och politiska beslut (Ahlberg, 2013). 

Enligt filosofen Ian Hacking (1990) är normalitet ”en av de mest kraftfulla 

tankemodellerna i det västerländska tänkandet” (Bartholdsson, 2008, s.9). Bartholdsson 

(2008, s.9) anser att normalitets-begreppet utgår ifrån ”antagandet om hur det borde 

vara”. Inom skola används normalitetsreferens vid till exempel examinationer där elevers 

prestationer mäts i förhållande till ett genomsnitt (Bartholdsson, 2008). Ainscow (1998) 

anser att olika perspektiv på normalitet och avvikelse i sin tur påverkar hur organisationen 

förstås och organiseras. Detta kan handla om elever med svårigheter och om de ska 

inkluderas i ordinarie undervisning eller om de ska ha undervisning parallellt med 

ordinarie undervisning utanför klassrummet. I detta sammanhang blir det därav 

betydelsefullt att förstå vilka de specialpedagogiska perspektiven är och hur dessa 

används för att analysera hur verksamheter resonerar kring svårigheter som finns i 

lärmiljön.   

Forskning om specialpedagogik delas vanligtvis upp i två perspektiv, det 

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet, vilka kan sägas utgöra en 

förenklad bild av en mer komplicerad verklighet (Göransson m.fl., 2015; Nilholm, 2005; 

2007). Det kompensatoriska perspektivet, även kallat det traditionella, individualistiska 

perspektivet, har sina rötter inom medicinsk psykologisk tradition (Nilholm, 2007; 

Nilholm, 2005). Nilholm (2007) menar att inom perspektivet råder tankefiguren: problem 

– diagnos – bot. Normalitets-begreppet är centralt samt att kunna skilja det normala från 

det onormala liksom diagnostisering och grupperingar av individer med samma problem. 

Individer kartläggs för att lokalisera problem och för att hitta neurologiska och 

psykologiska förklarningar till underliggande problem (Nilholm, 2007). Karakteristiskt 
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för det kompensatoriska perspektivet är att problemet placeras hos individen där denne är 

problembärare på grund av en viss bakgrund eller vissa egenskaper (Nilholm, 2005). 

Frågor som ställs är var det brister hos individen och när problemet är känt kompenseras 

individen med åtgärder enligt de brister som den uppvisar (Nilholm, 2007). 

Avgränsningar antyder att vissa grupper av individer kräver specifika pedagogiska 

insatser. Specialpedagogiken är underordnad medicinska och psykologiska upptäckter 

och ska därmed kompensera elever för brister. Andra kännetecken inom perspektivet är 

”att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper, förespråkande av mer 

segregerade undervisningsformer och en stark betoning av en specialpedagogisk 

professionalitet som grundar sig på en expertkunskap om det avvikande” (Nilholm, 2005, 

s.126). Det kritiska perspektivet, även kallat det alternativa perspektivet, är inriktat på 

vad samhället gör med olikheter (Nilholm, 2005; 2007). Nilholm (2007) anser att det 

inom perspektivet finns en motvilja till begreppet normalitet och mot skapandet av olika 

grupper och sociala kategoriseringar. Likaså till begreppet specialpedagogik eftersom 

detta inrymmer begreppen om det normala och onormala, och det finns ett antagande om 

att specialpedagogik skapas när sociala institutioner inte kan hantera sitt uppdrag. Inom 

det kritiska perspektivet är tanken att när specialpedagogiken upphör kan skolan möta 

alla elever utifrån sina förutsättningar utan att behöva segregera dem (Nilholm, 2007). 

Haug (1998) använder begreppet demokratiskt deltagarperspektiv i samband med det 

kritiska perspektivet eftersom problemen skapas i skolan som system. Tanken är att 

avskaffa särlösningar och specialskolor, och specialpedagogik ses framför allt som ett sätt 

att hantera elevers olikheter i undervisningen (Nilholm, 2005).  

3.2 Systemteori 

När det handlar om en organisation karakteriseras det av ”ett arrangemang av delar som 

formerar en enhet eller helhet vars återkoppling försörjer och underhåller delarna” 

(Ahrenfelt, 2013, s.36). Inom en verksamhet behövs organisation och ledarskap. 

Människorna inom verksamheten utgör vitala delar för att organisationen ska kunna 

fortsätta, trots att de ”är den minsta resultat- och/eller kostnadsskapande delen i 

organisationen” (Ahrenfelt, 2013, s.37). Inom organisationen finns processer, 

interaktionen i systemet, där processer innebär relationer mellan enskilda individer och 

grupper. Enligt Ahrenfelt (2013) består system av helhetsegenskaper. Ahrenfelt (2013) 
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beskriver helheten som enkel men delarna som komplexa. När ett system skapas formas 

även egenskaper, vilka inte kan finnas om delarna splittras. Delar som är isolerade har 

inga egenskaper och kan inte fungera utan andra delar som de hänger samman med. Det 

finns därmed ett ömsesidigt beroende mellan helheten, delarna och dess aktivitet 

(Ahrenfelt, 2013). Öquist (2018) betonar att ett effektivt sätt att åstadkomma förändring 

är att uppmuntra kreativitet och att lägga fokus på helheten och på mening. När 

medarbetarna medvetandegörs om hur allt hänger ihop kan de själva vara med och bidra 

till att målen nås. Att se och förstå samband är viktigt i ett system för att kunna sortera 

helhet och delar i förhållande till varandra. På detta sätt kan vi se delarnas betydelse för 

helhet (Ahrenfelt, 2013). 

I en föränderlig värld är nya idéer avgörande för organisationens utveckling 

(Öquist, 2018). Systemteori tar upp förändringar av första och andra ordningen 

(Ahrenfelt, 2013). Vanligtvis appliceras systemteori inom organisationer men kan även 

tillämpas i samband med pedagogiska förändringar. Allt levande, människor som 

organisationer, befinner sig i en process av ständig förändring. Förändring är inte 

tidsbegränsat utan ett tillstånd, och förändringsarbete ska därför betraktas som 

kontinuerligt och ständigt pågående (Ahrenfelt, 2013). Bengtsson & Necovski (2021) 

beskriver förändringar av första ordningen som förbättringar av befintliga processer 

medan förändringar av andra ordningen innebär utveckling och förnyelse. Förändringar 

av första ordningen innebär förändringar som är ytliga och som inte påverkar arbetssätt 

eller tankemönster (Ahrenfelt, 2013). Förändringar av andra ordningen innebär att 

förhållningssätt och tankemönster förändras, och även egna beskrivningar av 

verkligheten. Detta i sin tur kan bidra till att skapa ny förståelse för gamla problem som 

tidigare var svårlösliga men sett från ett annat perspektiv framstår problemen inte längre 

som problem. Att se saker från andra perspektiv kan bidra till att agera på andra sätt och 

till att se verkligheten med andra ögon (Ahrenfelt, 2013). Ahrenfelt (2013) menar att 

kunskap och nytänkande behövs i systemet för att skapa förändring av andra ordningen. 

När det handlar om att åstadkomma förändring måste tänkandet, reglerna, 

verklighetsbeskrivningen och sättet att lösa problem ifrågasättas. Det handlar om att 

förändra tankemönster som kan användas i det öppna systemet (Ahrenfelt, 2013).  

Ahrenfelt (2013, s.39) anser att ledarskap i en organisation handlar om att 

”skapa och leda integrerade processer, t.ex. ett koordinerat agerade hos samtliga 

medarbetare i riktning mot ett mål”. Enligt Öquist (2018) behövs det i en välfungerande 
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organisation ledarskap på alla nivåer och det behövs kontroll men ledarskapet behöver 

inte utföras av samma person, eller från ledarna på toppen. Ledarskapet behöver inte 

heller vara kopplat till en specifik yrkesdisciplin utan kan i stället genomföras av andra 

inom organisationen där kompetensen finns samlad. Det är viktigt att ledaren förstår 

delarna och dess förhållande inom organisationen och hur dessa påverkar lärandet. 

Disintegrerade processer i ett system försvagar möjligheten till överlevnad för 

organisationen. Ledarskapet består av två fundamentala delar, dels mål, dels medarbetare 

som har en relation till chefen (Ahrenfelt, 2013). I ett ledarskap prövas möjliga 

handlingsvägar tillsammans och det finns öppenhet för att diskutera tvivel (Öquist, 2018). 

Intentionen i detta ledarskap, enligt Öquist (2018), är att medarbetarna delar på ansvar 

och kontroll. Ledarskapet bidrar då till en ökad delaktighet vilken minskar rädslan inom 

organisationen och som i sin tur ökar benägenheten att ta risker. Öquist (2018) benämner 

detta inlärning av andra ordningen eller dubbelkretsinlärning. Bakom detta handlande 

(”theory-in-use”) finns fakta (”reality-check”) där handlandet prövas mot fakta och 

motsägelser mellan teori och praktik diskuteras. Enligt systemteori är ledarens uppgift att 

hantera gränssnitten i organisationen (”boundary-management”) (Öquist, 2018). Ledaren 

ska vara verksam på det gränssnitt där hen kan få överblick över hela systemet. Då kan 

villkor formuleras, ställning kan tas i frågor,  gränser kan sättas och avgörande delar kan 

synliggöras (Öquist, 2018). Ledaren måste ta behörighet men även få behörighet i form 

av mandat, ett så kallat handlingsutrymme. Utan mandat både uppifrån från andra ledare, 

och nerifrån från medarbetare, försvåras arbetet för ledaren. De flesta system är 

uppbyggda genom hierarki i olika nivåer men nytänkande och överskott på kompetens 

tillvaratas inte alltid på rätt sätt. Öquist (2018, s.94) använder begreppet ”vända på 

pyramiden” när han menar att kompetens inom organisationen kan komma från botten. 

På detta sätt kan kompetens frigöras inom organisationen och engagemang kan aktiveras 

för att skapa självstyre (Öquist, 2018).  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras den kvantitativa metod som togs i anspråk i genomförandet 

av studien. Först beskrivs och motiveras val av metod och urval av respondenter. Vidare 

beskrivs studiens förfarande, bearbetning och analys av data samt studiens trovärdighet. 

Till sist diskuteras de etiska värderingar som tagits hänsyn till i genomförandet av studien. 

4.1 Metodval 

Bryman (2018) beskriver att kunskapsteoretiska och ontologiska intressen som 

förknippas med olika forskningsmetoder inte är av deterministiskt slag, vilket innebär att 

de kopplingar som finns mellan kunskapsteori och ontologi ska förstås som tendenser och 

inte som absoluta sanningar. Vidare menar Bryman (2018) att användning av specifika 

metoder som enkäter eller intervjuer inte innebär att det måste finnas en tro på en specifik 

modell eller att tolkningen måste ske utifrån en viss kunskapsteori utan att 

forskningsmetoder är mer flytande än så. Dock är studiens syfte avgörande för valet av 

metod (Bryman, 2018). Studiens metodval har även betydelse för resultatets värde och 

karaktär (Vetenskapsrådet, 2017). Bryman (2018) anser att forskare som ämnar att 

studera vad människor tänker kan använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

forskningsmetoder. Det som skiljer metoderna åt är dock olika tillvägagångssätt genom 

vilka fenomen studeras (Bryman, 2018). Syftet med föreliggande studie var att synliggöra 

vilka uppfattningar som finns om specialpedagogens uppdrag och vad skolpersonalen 

anser att specialpedagogen ska arbeta med. Benämningen skolpersonal används i 

föreliggande studie till att innefatta: lärare, resurspedagog/assistent, studiehandledare, 

skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och rektor, vilka utgör de yrkeskategorier 

som besvarade enkäten. Syftet med studien hade kunnat uppfyllas genom kvantitativ eller 

kvalitativ ansats, eller genom en kombination av båda dessa metoder. Eftersom avsikten 

var att mäta respondenternas attityder till specialpedagogens uppdrag och få en bredd av 

svar hellre än svar med djup valdes kvantitativ datainsamlingsmetod i form en 

strukturerad digital enkät. Stukát (2011) beskriver att alla datainsamlingsmetoder har sina 

för- och nackdelar. En studie av kvalitativ art hade medfört ett färre antal respondenter 

men studien hade möjligtvis fått mer djup. Det hade varit önskvärt att använda 

flermetodsforskning eftersom detta hade kunnat bidra till att få en mer nyanserad och 

fördjupad förståelse av skolpersonalens tankar om specialpedagogens uppdrag (Bryman, 
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2018). Dock var detta inte möjligt med anledningen av att tiden som fanns till förfogande 

var begränsad.  

4.1.1 Digital enkät  

Enkäten (bilaga 1) konstruerades i Google formulär. Omsorgsfullhet intogs i den 

förberedande fasen liksom stor noggrannhet gällande ordningen och utformningen av 

påståendena. Det var viktigt att påståendena i enkäten var tydliga eftersom det i enkäter, 

till skillnad från intervjuer, inte finns möjlighet att upprepa, omformulera eller använda 

andra ord för att förklara frågorna på ett annat sätt om respondenterna inte har förstått 

(Stukát, 2011). Påståendena formulerades utifrån olika arbetsuppgifter som är 

förknippade med pedagogiskt arbete och som forskning (Håkansson & Sundberg, 2020; 

Hirsh, 2017) har visat kan bidra till att förbättra elevers kunskapsresultat och till att höja 

elevers måluppfyllelse. Samt utifrån examensordningen för specialpedagogexamen (SFS, 

2017:1111), utifrån tolkningar av examensordningen gällande arbetsuppgifter som kan 

anses ingå i specialpedagogens uppdrag som till exempel särskilt stöd till elever enskilt 

och i mindre grupp, och olika former av handledning. Enkäten bestod av trettio 

strukturerade påståenden där respondenterna ombads ta ställning genom fasta 

svarsalternativ i form av en fyrgradig likertskala. Syftet med strukturerade påståenden var 

att dessa skulle uppfattas som konsekventa för att inte förvirra respondenterna, vilket 

skulle göra enkäten enklare och snabbare att besvara. Tanken var att enkäten skulle gå att 

besvara på under 10 minuter. Syftet med fasta svarsalternativ var att underlätta för 

respondenterna och att leda dem till att inta en positiv eller negativ inställning i sina svar 

för att kunna mäta deras attityder. Det fanns ingen möjlighet för respondenterna att ge 

kommentarer i enkäten. Dock fanns möjligheten att ställa frågor om enkäten via e-mail.  

Stukát (2011) rekommenderar pilotstudier i samband med enkäter. En 

pilotstudie hade varit önskvärt men möjligheten fanns inte eftersom tiden som fanns till 

förfogande var begränsad. Stukát (2011) och Bryman (2018) beskriver för- och nackdelar 

med enkäter. De menar att fördelarna med enkäter är att man kommer från omedveten 

styrning i form av intervjuareffekten, enkäter är lättare och snabbare att administrera och 

resultaten kan bearbetas statistiskt (Stukát, 2011; Bryman, 2018). Nackdelarna är att 

risken för bortfall kan bli stor eftersom det finns en svårighet att motivera stora grupper 

att svara, det finns inte möjlighet att kontrollera om påståenden har uppfattats korrekt och 



 

26 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

man kan inte helt säkert veta vem som har besvarat enkäten (Bryman, 2018). En nackdel 

med Google formulär var att det inte gick att enkelt få en procentuell sammanställning 

över hur de olika yrkeskategorierna hade svarat på de olika påståendena och detta fick i 

stället göras manuellt vilket var tidskrävande. Stukát (2011) rekommenderar att enkäter 

genomgår kritisk granskning innan utskick. Detta hade varit önskvärt, för att på förhand 

kunna upptäcka och korrigera eventuella brister i enkäten, men på grund av brist på 

personer som kunde ställa upp som granskare var detta inte möjligt innan enkäten 

distribuerades.  

4.2 Urval 

Studien begränsades till att omfatta sex grundskolor i en kommun i södra Skåne som var 

en tidigare professionell kontakt. Enkäten skickades ut till sammanlagt 180 skolpersonal. 

82 skolpersonal svarade på enkäten. Majoriteten av lärarna som svarade på enkäten 

arbetade på någon av kommunens f till 6-skolor. Sex speciallärare, två specialpedagoger 

och tre rektorer svarande på enkäten samt 71 övrig skolpersonal. Anledningen till urvalet 

av en redan befintlig kontakt gjordes med anledning av att det skulle vara lätt att komma 

i kontakt med rektorerna och få svar från dem för att enkäten sedan snabbt skulle kunna 

distribueras. Urvalet kan anses vara ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018). Ett problem 

med bekvämlighetsurval är att resultaten inte kan generaliseras eftersom det inte finns 

vetskap om vilken population stickprovet är representativt för (Bryman, 2018). Urvalet 

bestod av: fem f till 6-skolor och en 7 till 9-skola. Enkäten skickades ut till samtlig 

skolpersonal med edu-mailadress. I tabell 1 nedan finns representerat den skolpersonal 

som deltog i studien.  
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Tabell 1 – Skolpersonal som svarade på enkäten 

 

I Google formulär begränsades varje respondent till att endast kunna svara på enkäten en 

gång. För att kunna besvara enkäten krävdes att respondenterna loggade in på sitt Google-

konto (skolkonto inte privat). I enlighet med Stukáts (2011) beskrivning av vetenskapligt 

angreppssätt ville jag komma ifrån det naturligt subjektiva sättet att söka kunskap på 

vilket var att ställa frågor till dem som stod mig närmast där jag kunde få min åsikt 

bekräftad. Detta eftersom utfallet av svaren kan bli begränsade eller skeva. Därav valde 

jag att inte begränsa enkäten till specifika yrkeskategorier inom skolan som lärare och 

rektorer utan samtlig skolpersonal fick möjlighet att besvara enkäten. Syftet med att 

skicka enkäten till samtlig skolpersonal på skolorna var att detta skulle generera en 

mångfald av svar och att detta skulle ge upphov till att få en större variation av 

uppfattningar i form av ett så olikartat utfall som möjligt. Sammanlagt 82 skolpersonal 

av 180 svarade på enkäten vilket innebar en svarsfrekvens på 46%. Stukát (2011) anser 

att det inte nödvändigtvis är stickprovets storlek som avgör om urvalet är representativt 

för en population eller inte, och att ett större antal svar inte garanterar säkrare information, 

utan att det snarare handlar om stickprovets utseende. 

4.3 Genomförande 

I början av februari, två veckor innan enkäten distribuerades, kontaktades rektor på 

respektive skola via e-mail. Anledningen till att rektorerna kontaktades först var för att 

berätta om mig och om studien, om syftet med enkäten, för att motivera dem inför studien 

samt för att inhämta rektorernas godkännande till att distribuera enkäten. Missivbrevet 

57%

9% 7% 5% 4% 2% 0% 7% 2% 0% 4% 2% 4%
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(bilaga 2) skickades även ut i mejlet. I samband med att rektorerna svarade på mitt e-mail 

uppmanades de att lämna besked om antal personal på skolan. I mejlet ställdes frågan om 

det fanns möjlighet för mig att delta på möte för att presentera studien och enkäten. På tre 

av skolorna deltog jag digitalt på arbetslagsmöte respektive arbetsplatsträff där jag 

presenterade studien och enkäten samtidigt som jag försökte motivera personalen till att 

svara. Enkäten skickades ut till personalen via e-mail direkt efter att jag hade presenterat 

den. Personalen fick sedan besvara enkäten under själva mötet. På övriga tre skolor fanns 

inte möjligheten för mig att delta på något möte. Till dessa skolor skickades enkäten, 

inkluderat av missivbrevet, ut via e-mail. Två separata påminnelser skickades ut till 

respektive skola med en veckas intervall för att påminna dem som inte hade svarat på 

enkäten. Detta gjordes i syfte att öka svarsfrekvensen. Sista svarsdag var 19 mars. Efter 

den 19 mars stängdes enkäten och den kunde därefter inte ta emot fler svar. 

4.4 Bearbetning och analys av data 

Bryman (2018) anser att kvantitativ forskning inte behöver vara styrd av ett teoriprövande 

synsätt och den behöver inte heller vara hypotesprövande utan kan även vara av 

explorativ karaktär. Vidare anser Bryman (2018) att analys och tolkning av kvantitativa 

data även kan innebära ett kreativt arbete. I analysfasen av enkätsvar rekommenderar 

Stukát (2011) korstabulering för att kunna urskilja skillnader mellan olika kategorier av 

respondenter. Enkätsvaren registrerades direkt i Google formulär. Google formulär skötte 

inkodningen och bearbetningen av data vilket underlättade sammanställningen. 

Procentsatser för varje svar fanns tillgängligt i svarsdelen av formuläret efter att varje 

respondent hade lämnat sina svar. Insamlade data analyserades kvantitativt i form av 

kvantifiering av siffror och procentsatser. De olika påståendena organiserades 

systematiskt och grupperades enligt kategorierna: elevstöd, pedagogiskt arbete samt 

pedagogiskt ledarskap. Påståenden med hög, låg eller stor spridning på svaren valdes ut 

och illustrerades med hjälp av stapeldiagram i resultatdelen. Svaren från speciallärare, 

specialpedagoger och rektorer korstabulerades med svaren från övrig skolpersonal för att 

se om det fanns någon skillnad mellan yrkeskategorierna. Utifrån svarsalternativen i form 

av en likertskala kunde respondenternas attityder återges som positiva eller negativa. 

Svarsalternativen stämmer helt och håller, och stämmer ganska bra anses som positiva 

medan stämmer ganska dåligt och stämmer inte alls anses som negativa. Positiva attityder 
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anges med var positiva till och negativa attityder anges med var negativa till i 

resultatdelen. Teorierna bidrog till att analysera studiens resultat ur olika perspektiv. De 

specialpedagogiska perspektiven det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 

perspektivet användes för att analysera skolpersonalens syn på elever i behov av stöd och 

specialpedagogens uppdrag i pedagogiskt arbete. De systemteoretiska begreppen: 

helheten och delarnas betydelse, förändringar av första och andra ordningen samt 

ledarskap användes för att analysera de utvecklingsmöjligheter som finns inom 

specialpedagogens uppdrag.  

4.5 Studiens trovärdighet 

Studiens tillförlitlighet är en viktig del eftersom denna påverkar studiens kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det är viktigt att vara medveten om olika typer av felkällor och 

hur dessa påverkar studiens validitet (Bryman, 2018). Bryman (2018, s.254) hänvisar till 

diverse felkällor som handlar om forskningsprocessen, oklar frågeformulering i enkäter 

och själva genomförandet, vilka han benämner ”datainsamlingsfel”. Bryman (2018, 

s.254) nämner vidare även fel som är relaterade till ”bearbetningen av data” vilket handlar 

om felaktig hantering av data och inkodning av svaren. Ytterligare en felkälla, enligt 

Bryman (2018), handlar om tidsramen, alltså hur länge studiens resultat är giltigt och hur 

studiens resultat kan garanteras även efter att en tid har passerat. Enkätens resultat kan 

anses vara representativa för just den skolpersonal som svarade på enkäten under just den 

angivna tidpunkten men inte för en population i vidare bemärkelse eller för samma 

skolpersonal vid en senare tidpunkt (Stukát, 2011; Bryman, 2018). Resultaten av studien 

kan heller inte generaliseras till att omfatta skolpersonal på andra skolor. Studiens 

betydelse och dess resultat ska heller inte överskattas och utvidgas till att gälla områden 

som inte innefattas av studien (Vetenskapsrådet, 2017). Vad gäller studiens 

överförbarhet, alltså om denna ”håller streck även i någon annan kontext vid en senare 

tidpunkt”, är enligt Lincoln & Guba (1985, s.316) ”en empirisk fråga”.  

Bortfallet i föreliggande studie beräknas till 55%. Stukát (2011) anser att 

det inte finns någon regel eller gräns som avgör vilken procentenhet på bortfall som kan 

anses som acceptabel. Snarare är fallet att varje studie har sin speciella karaktär och 

problem. Stukát (2011, s.72) menar att ett stort bortfall kan ”vara acceptabelt om man är 

fullständigt övertygad och har argument för att bortfallet är helt slumpmässigt”. 
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Mangoine (1995) i Bryman (2018, s.290) menar dock att en svarsfrekvens under 50% 

anses som oacceptabel eftersom ett stort bortfall ”ökar risken för skevheter i resultaten” 

eftersom det är troligt att det kan finnas ”vissa skillnader mellan dem som besvarar 

enkäten och dem som struntar i att göra det, och därmed kommer resultatet från 

stickprovet att påverkas”. Vidare menar Bryman (2018, s.291) att ”ju större bortfallet är, 

desto mer kan man ifrågasätta hur pass representativt urvalet är”. Men han påpekar dock 

att detta har störst betydelse när det handlar om slumpvis utvalda respondenter och om 

det inte handlar om ett sannolikhetsurval så är frågan om svarsfrekvens av mindre vikt. 

Bryman (2018) betonar dock att det publiceras en hel del undersökningar där 

svarsfrekvensen är lägre än 50% och att ett stort bortfall inte behöver vara negativt så 

länge hänsyn tas till de konsekvenser och begränsningar detta innebär. Om 

undersökningen handlar om ett bekvämlighetsurval, menar Bryman (2018) att 

svarsfrekvensen är av mindre vikt. Den slutsats som Bryman (2018) drar av detta är att 

enkäter med ett stort bortfall inte ska sorteras bort. Bortfallet i föreliggande studie är ifrån 

de skolor där möjligheten inte fanns för mig att delta på möte för att presentera studien, 

där enkäten endast skickades ut via e-mail. Ett stort bortfall noterades också på 

kommunens 7 till 9-skola där svarsfrekvensen endast var 9%. 7 till 9-skolan var en av de 

skolor där enkäten endast skickades ut via e-mail. Konsekvenser av bortfallet blir att 

majoriteten av den skolpersonal som svarade på enkäten arbetar på någon av kommunens 

f till 6-skolor. 

4.6 Etik  

De fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet, som Bryman (2018) och Vetenskapsrådet (2017) 

refererar till, togs hänsyn till i genomförandet av denna studie. Det var av vikt att ingen 

av respondenterna skulle lida skada, ges falska förespeglingar om studien eller dess syfte 

samt att studien inte skulle inkräkta på respondenternas privatliv (Bryman, 2018). Med 

anledning av detta, skickades enkäten ut till skolpersonalens edu-maildresser. Rektor på 

respektive skola kontaktades via e-mail innan studien inleddes för att informera om 

studien och dess syfte (informationskravet) (Bryman, 2018). Efter att rektor på respektive 

skola hade gett sitt samtycke till studien planerades datum in då det fanns möjlighet för 

mig att medverka på arbetslagsmöten och arbetsplatsträff för att presentera studien. 
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Respektive möte ägde rum digitalt via Google Meet. Under dessa möten informerades 

skolpersonalen om enkätens syfte och om frivilligheten att delta (informationskravet och 

samtyckeskravet) (Bryman, 2018). Missivbrevet skickades ut till rektorerna via e-mail 

och även tillsammans med enkäten. Såväl muntligt, som skriftligt i missivbrevet, 

klargjordes att enkätsvaren endast kom att användas för denna studies ändamål 

(nyttjandekravet) (Bryman, 2018). Enkäten sparades på min Google Drive där inga 

obehöriga kunde komma åt den. Via inställningar i Google formulär anonymiserades 

svaren och det gick därmed inte att spåra något svar till någon enskild individ 

(konfidentialitetskravet) (Bryman, 2018). Dock var det möjligt att koppla enskilda svar 

till olika yrkeskategorier. Respondenternas anonymitet betonades även i missivbrevet. 

Varken kommunen eller skolorna kan identifieras genom studien och dessa omnämns inte 

heller i rapporten (konfidentialitetskravet) (Bryman, 2018). 
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas utvalda resultat från enkätstudien. Resultaten redovisas enligt 

kategorierna: elevstöd, pedagogiskt arbete och pedagogiskt ledarskap. När det 

förekommer diskrepans mellan rektorers, speciallärares, specialpedagogers och övrig 

skolpersonals svar, redovisas dessa separat. Svarsalternativen stämmer helt och håller, 

och stämmer ganska bra benämns som positiva medan stämmer ganska dåligt och 

stämmer inte alls benämns som negativa. 

5.1 Elevstöd 

95% av skolpersonalen var positiva till att specialpedagogen ska bida med kunskap och 

råd om funktionsnedsättningar. Samtlig skolpersonal (100%) var även positiva till att 

specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd om extra anpassningar, bidra med 

kunskap och råd gällande elever i behov av särskilt stöd och bidra med kunskap och råd 

om hur elever i behov av särskilt stöd kan inkluderas i ordinarie undervisning. Gällandet 

påståendet, specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever under lektionerna, fanns det 

delade åsikter. 45% av skolpersonalen var positivt inställda medan 50% var negativt 

inställda. Även majoriteten av speciallärarna (5 av 6) var negativt inställda till påståendet 

medan hos specialpedagogerna fanns det delade åsikter, en var positivt inställd medan en 

var negativt inställd. Majoriteten av rektorerna (2 av 3) var positivt inställda till 

påståendet.  

 

Tabell 2 – Specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever under 

lektionerna  

 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

18%

27%
30%

20%

5%

21. SPECIALPEDAGOGEN SKA GE SÄRSKILT STÖD TILL ELEVERNA 
UNDER LEKTIONERNA
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Gällande påståendet specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever i form av enskild 

undervisning fanns det också delade åsikter. 55% av skolpersonalen var positivt inställda 

medan 41% var negativt inställda. Även här var majoriteten av speciallärarna (5 av 6) 

negativt inställda till påståendet. Hos specialpedagogerna var det, likt föregående 

påstående, även här delade åsikter, en var positivt inställd medan en var negativt inställd. 

Majoriteten av rektorerna (2 av 3) var positivt inställda till påståendet.  

 

Tabell 3 – Specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever i form av 

enskild undervisning 

 

 

En övervägande majoritet, 61%, var positivt inställda till att specialpedagogen ska ge 

särskilt stöd till elever i form av undervisning i mindre grupp medan 35% var negativt 

inställda till detta. Precis som på tidigare påståenden var majoriteten av speciallärarna (5 

av 6) negativt inställda till detta. Hos specialpedagogerna fanns det än en gång skilda 

åsikter kring påståendet, där en var positivt inställd och en var negativt inställd. Precis 

som på tidigare två påståenden var majoriteten av rektorerna (2 av 3) även här positivt 

inställda till påståendet.  

 

 

 

 

 
 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

18%

37%

26%

15%

5%

22. SPECIALPEDAGOGEN SKA GE SÄRSKILT STÖD TILL ELEVER I 
FORM AV ENSKILD UNDERVISNING
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Tabell 4 – Specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever i form av 
undervisning i mindre grupp 
 

 

5.2 Pedagogiskt arbete  

Över hälften, 63%, var positivt inställda till att specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om hur målen i läroplanen ska tolkas medan 29% var negativt inställda till detta. 

Majoriteten av rektorerna (2 av 3) var positivt inställda till påståendet.  

 

Tabell 5 – Specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd om hur 
målen i läroplanen kan tolkas 
 

 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

17%

44%

23%

12%

4%

23. SPECIALPEDAGOGEN SKA GE SÄRSKILT STÖD TILL ELEVER I 
FORM AV UNDERVISNING I MINDRE GRUPP

Stämmer helt
och hållet

Stämmer
ganska bra

Stämmer
ganska dåligt

Stämmer inte
alls

Vet ej

28%

35%

22%

7% 7%

1. SPECIALPEDAGOGEN SKA BIDRA MED KUNSKAP OCH RÅD OM 
HUR MÅLEN I LÄROPLANEN KAN TOLKAS 
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Samtliga respondenter var positivt inställda till att specialpedagogen ska bidra med 

kunskap och råd om hur undervisning kan individanpassas efter elevers olika 

förutsättningar och behov. En övervägande majoritet, 85%, var positivt inställda till att 

specialpedagogen tillsammans med lärare ska analysera elevers kunskapsresultat. Likaså 

var 84% positiv inställda till att specialpedagogen tillsammans med lärarna ska utvärdera 

elevers progression. En nästan lika stor andel, 89%, var positivt inställda till att 

specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd om hur bedömning kan användas för 

att utveckla och anpassa undervisning. Gällande påståendet specialpedagogen ska bidra 

med kunskap och råd gällande betygsättning fanns det skilda åsikter. 44% var positivt 

inställda till påståendet medan en lika stor andel var negativt inställda. Majoriteten av 

speciallärarna (4 av 6) var positivt inställda till påståendet liksom samtliga 

specialpedagoger och även majoriteten av rektorerna (2 av 3).  

 

Tabell 6 – Specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd gällande 

betygsättning 

 

 

Över hälften, 72%, var positivt inställda till att specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd gällande lektionsplaneringar, innehåll i undervisning, undervisningsmetoder, 

arbetsmaterial och läromedel. Även samtliga speciallärare (6 av 6) och samtliga 

specialpedagoger (2 av 2) var positivt inställda till detta liksom majoriteten av rektorerna 

(2 av 3).   

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

10%

34%

29%

15%
12%

6. SPECIALPEDAGOGEN SKA BIDRA MED KUNSKAP OCH RÅD 
GÄLLANDE BETYGSÄTTNING 
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Tabell 7 – Specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd gällande 

lektionsplaneringar, innehåll i undervisning, undervisningsmetoder, 

arbetsmaterial och läromedel 

 

 

 

88% var positivt inställda till att specialpedagogen ska bidra med ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Likaså var 93% positivt inställda till att specialpedagogen ska bidra med 

beprövad erfarenhet. En lika stor andel av skolpersonalen, 93%, var även positivt inställda 

till att specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd kring förbättringar av fysiska 

lärmiljöer. 94% var positivt inställda till att specialpedagogen ska vara en samtalspartner 

och rådgivare för lärare gällande pedagogiska frågor. Även på påståendet 

specialpedagogen ska tillsammans med lärare implementera nya arbetssätt var 83% 

positivt inställda och likaså var majoriteten, 89%, positivt inställda till att 

specialpedagogen ska delta i kollegialt lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

17%

55%

21%

10%
4%

7. SPECIALPEDAGOGEN SKA BIDRA MED KUNSKAP OCH RÅD 
GÄLLANDE LEKTIONSPLANERINGAR, INNEHÅLL I UNDERVISNING, 
UNDERVISNINGSMETODER, ARBETSMATERIAL OCH LÄROMEDEL
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Tabell 8 – Specialpedagogen ska tillsammans med lärare implementera nya 

arbetssätt 

 

5.3 Pedagogiskt ledarskap 

En övervägande del, 80%, var positivt inställda till att specialpedagogen ska observera 

och ge återkoppling på undervisning och 89% var positivt inställda till att 

specialpedagogen ska bidra med råd om hur undervisningens kvalitet kan förbättras. 

Även gällande påståendet specialpedagogen ska vara en samtalspartner och rådgivare för 

rektorer gällande pedagogiska frågor visade det sig att 85% var positivt inställda till detta. 

Likaså var 77%, positivt inställda till att specialpedagogen ska identifiera 

utvecklingsområden som rör undervisningen. Över hälften, 68%, var även positivt 

inställda till att specialpedagogen ska bedriva utvecklingsprojekt. Dock var det 20% som 

var osäkra och svarade vet ej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

21%

62%

7%
2%

7%

26. SPECIALPEDAGOGEN SKA TILLSAMMANS MED LÄRARE 
IMPLEMENTERA NYA ARBETSSÄTT
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Tabell 9 – Specialpedagogen ska bedriva utvecklingsprojekt  

 

 

En övervägande andel, 71%, var även positivt inställda till att specialpedagogens ska 

genomföra fortbildningsinsatser för lärare. Även här var det en andel, 22%, som var 

osäkra och svarade vet ej. 82% var positivt inställda till att specialpedagogen ska ge 

förslag på kompetensutvecklingsinsatser för lärare. Majoriteten av rektorerna (2 av 3) var 

också positivt inställda till detta liksom samtliga specialpedagoger (2 av 2) och 

majoriteten av speciallärarna (5 av 6). 

 

Tabell 10 – Specialpedagogen ska genomföra fortbildningsinsatser för 

lärare  

 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

24%

44%

11%

1%

20%

25. SPECIALPEDAGOGEN SKA BEDRIVA UTVECKLINGSPROJEKT

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

27%

44%

7%
2%

22%

28. SPECIALPEDAGOGEN SKA GENOMFÖRA 
FORTBILDNINGSINSATSER FÖR LÄRARE
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På det sista påståendet, specialpedagogen ska ingå i skolledningen tillsammans med 

rektor och biträdande rektor, var det störst spridning på svaren av samtliga påståenden i 

enkäten. 52% var positivt inställda medan 32% var negativt inställda. Även här svarade 

16% vet ej. Majoriteten av speciallärarna (4 av 6) var positiva till påståendet precis som 

samtliga specialpedagoger (2 av 2) och även majoriteten av rektorerna (2 av 3) medan en 

av rektorerna svarade vet ej.  

 

Tabell 11 – Specialpedagogen ska ingå i skolledningen tillsammans med 

rektor och biträdande rektor  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

En stor andel av skolpersonalen var positivt inställda till att specialpedagogen ska bidra 

med kunskap och råd gällande elever i behov av stöd, både gällande extra anpassningar 

och särskilt stöd. Majoriteten av rektorerna var positivt inställda till att specialpedagogen 

ska arbeta enskilt med elever, med elever i mindre grupp och ge särskilt stöd till elever i 

klassrummet medan majoriteten av speciallärarna var negativt inställda till detta.  

Gällande det pedagogiska arbetet ansåg majoriteten av skolpersonalen att 

specialpedagogen i stor utsträckning ska bidra med kunskap och råd inom samtliga 

påståenden som studien belyser. Endast gällande betygsättning fanns det skilda åsikter 

bland skolpersonalen. Dock var majoriteten av speciallärarna (4 av 6) positivt inställda 

Stämmer helt
och hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

23%

29%

17%
15% 16%

30. SPECIALPEDAGOGEN SKA INGÅ I SKOLLEDNINGEN 
TILLSAMMANS MED REKTOR OCH BITRÄDANDE REKTOR
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till påståendet liksom samtliga specialpedagoger (2 av 2) och även majoriteten av 

rektorerna (2 av 3).   

Gällande det pedagogiska ledarskapet ansåg majoriteten av skolpersonalen, i likhet 

med svaren på påståendena gällande pedagogiskt arbete, att specialpedagogen i stor 

utsträckning, även inom detta område, ska bidra med kunskap och råd. Just över hälften 

av personalen var även positivt inställda till att specialpedagogen ska ingå i skolledningen 

tillsammans med rektor och biträdande rektor.  

6. Fördjupad analys 

I följande avsnitt presenteras analyser av studiens resultat. Analyserna tar avstamp i de 

specialpedagogiska perspektiven: det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 

perspektivet (Nilholm, 2005; 2007) samt utvalda delar av systemteori: helheten och 

delarnas betydelse, förändringar av första och andra ordningen samt ledarskap (Öquist, 

2018; Ahrenfelt, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.1 Specialpedagogen i pedagogiskt arbete 

6.1.1 Perspektiv på specialpedagogik 

Ur analysen av kategorin elevstöd framkom det att det hos en övervägande andel av 

skolpersonalen fanns en syn som kan härledas till det kategoriska perspektivet (Nilholm 

2005; 2007). Den kategoriska synen kan skönjas i svaren på påståenden gällande elever 

med funktionsnedsättningar, extra anpassningar och elever i behov av särskilt stöd. 

Samtliga av dessa arbetsuppgifter faller inom ramen för de arbetsuppgifter som kan anses 

tillhöra de traditionella arbetsuppgifter som specialpedagogen kan arbeta med. 

Arbetsuppgifterna kan kopplas till specialpedagogen där denne anses vara expert på det 

avvikande och där avvikande också kan innebära bot i form av särskilt stöd. Den lokala 

tolkningen av specialpedagogens uppdrag i praktiken får konsekvenser för 

specialpedagogens andra arbetsuppgifter som till exempel pedagogiskt arbete och 

skolutveckling. Vilka specialpedagogen får mindre tid att för att arbeta med om 

specialpedagogen också ska arbeta enkilt med elever eller med elever i mindre grupp. När 

elever får enskild undervisning tillsammans med specialpedagogen sker det även en 

exkludering och därmed förstärks det kategoriska perspektivet inom vilket elever anses 



 

41 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

som bärare av bristerna, där bristerna behöver kompenseras för och enda sättet att komma 

till rätta med dem är genom segregerad undervisning i en avskild miljö. Det skulle även 

kunna beskrivas som en kategorisk syn att majoriteten av skolpersonalen anser att 

specialpedagogen inte ska ge särskilt stöd till elever under lektionerna. Anledningen till 

att skolpersonalen resonerar som de gör framkommer dock inte ur svaren från enkäten. 

Enligt föreskrifter i skollagen (SFS, 2010:800) ska särskilt stöd först och främst ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör. Även majoriteten av rektorerna var positivt inställda 

till påståendet samtidigt som de även var positiva till att specialpedagogen ska arbeta med 

enskild undervisning och undervisning i mindre grupp. Detta tolkar jag som att det finns 

disparata förställningar om specialpedagogens uppdrag och om vad detta bör innefatta 

(von Ahlefeld Nisser, 2014). Synen på specialpedagogen som en yrkeskategori som ska 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd, enskilt eller tillsammans med elever i mindre 

grupp, riskerar också att bidra till att skapa en isolerad specialpedagogisk verksamhet som 

löper parallellt med den ordinarie (Ahlberg, 2013). Om det finns tankar om att det är 

bättre att elever som inte passar in i ordinarie undervisning i stället får särskilt stöd enskilt 

tillsammans med specialpedagogen bidrar denna typ av arbetsfördelning till att frigöra 

resten av lärarkollegiet från ansvaret för alla elevers lärande (Lindqvist & Nilholm, 2013). 

Det bidrar även till att skapa svårigheter för specialpedagogen att bidra med kunskap om 

hur lärmiljön kan förändras. Samtidigt som skolpersonalen i studien anser att 

specialpedagogen ska arbeta enskilt med elever i behov av särskilt stöd anser de också att 

specialpedagogen ska vara behjälplig kring hur elever i behov av särskilt stöd kan 

inkluderas i ordinarie undervisning. Studien visade att majoriteten av speciallärarna var 

negativt inställda till att specialpedagogen ska ge särskilt stöd i form av undervisning i 

mindre grupp. Varför speciallärarna anser detta ger studien inte något svar på men det 

skulle kunna knytas till att specialpedagogen under sin utbildning inte specialiserar sig i 

någon ämnesfördjupning som till exempel läs- och skriv- eller matematikinriktning, 

vilket specialläraren gör. Svaret på påståendet kan tolkas som ”ett uttryck för olika 

yrkesgruppers kamp om kontroll över arbetsområdet” (Göransson m.fl., 2015, s.12). Det 

vill säga att, speciallärarna anser att detta tillhör deras arbetsuppgifter och inte 

specialpedagogens.  
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6.1.2 Perspektiv på pedagogiskt arbete 

När det handlar om specialpedagogens kunskap och råd gällande det pedagogiska arbetet, 

ställer sig majoriteten av skolpersonalen positiva till samtliga påståenden inom detta 

område. Ahrenfelt (2013) beskriver förändringar av första och av andra ordningen. Jag 

tolkar skolpersonalens svar som att det finns tecken på att det skulle vara möjligt att 

genomföra förändringar av andra ordningen, alltså förändringar som innebär att förbättra 

befintliga processer. Svaren kan även tolkas som att det finns en vilja till att utveckla och 

förnya, där nya arbetssätt behöver utvecklas och nya tankemönster behöver tillkomma. 

Om skolpersonalen hade varit negativt inställda till att specialpedagogen ska arbeta med 

pedagogiskt arbete hade jag tolkat detta som att enbart förändringar av första ordningen 

hade varit möjliga. En vilja att utveckla kan också medföra att det skapas förståelse för 

problem som finns i verksamheten och hur dessa kan hanteras. Jag anser att, problem, i 

detta fall skulle kunna vara elever som inte når målen med utbildningen. Lösningen skulle 

kunna vara att, i stället för att ge eleverna stöd enskilt, utveckla undervisningen och den 

pedagogiska lärmiljön så att denna kan förändras, så att kunskapsresultaten i 

förlängningen kan höjas. Mer kunskap och nytänkande i systemet kan bidra till att 

tankemönster förändras och till att gamla problem får nya lösningar (Ahrenfelt, 2013). 

För att kunna genomföra förändringar i det pedagogiska arbete och skapa en lärmiljö som 

är tillgänglig för alla elever behövs samarbete och samverkan mellan lärare, 

specialpedagog och rektor. Ahrenfelt (2013) kallar detta för delarnas betydelse för 

helheten. Här utgör lärare, specialpedagog och rektor delarna som bidrar till att skapa det 

arbete som kan innebära förbättrade elevresultat och högre måluppfyllelse. Dessa delar 

behövs för att bilda samspel och en helhet. Det behöver skapas processer och interaktion 

inom systemet mellan enskilda individer och grupper för att förändring ska kunna ske 

(Ahrenfeldt, 2013). Inom systemteori har isolerade delar inga egenskaper om de inte 

länkas samman. Samverkan mellan lärare, specialpedagog och rektor måste därför till för 

att forma en helhet eftersom alla delar är beroende av aktiviteten och av varandra inom 

systemet för att kunna åtstadkomma förändring (Ahrenfelt, 2013). Genom en samverkan 

kan förändring i det pedagogiska arbetet och lärmiljön åstadkommas och verksamheten 

kan då nå de uppsatta målen (Öquist, 2018).  
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6.1.3 Perspektiv på pedagogiskt ledarskap 

Även inom kategorin pedagogiskt ledarskap förhåller sig en större andel av 

skolpersonalen, på samtliga påståenden, positiva till att specialpedagogen ska bidra med 

kunskap och råd inom detta område. Jag tolkar skolpersonalens positiva inställning som 

att det finns goda utvecklingsmöjligheter för specialpedagogen inom området 

pedagogiskt ledarskap. Det var endast två av påståenden som fick en lägre andel positiva 

svar. Dessa var: att specialpedagogen ska bedriva utvecklingsprojekt och 

specialpedagogen ska ingå i ledningsgruppen tillsammans med rektor och biträdande 

rektor. Övriga kategorier som fick övervägande positiva svar kan knytas till det 

pedagogiska arbetet och ett pedagogiskt ledarskap i samband med detta. Detta skulle 

kunna innebära att skolpersonalen anser att specialpedagogen ska inta ett pedagogiskt 

ledarskap i samband med det pedagogiska arbetet på individ- och på gruppnivå för att 

utveckla undervisningen, men inte i lika hög grad inta ett pedagogiskt ledarskap på 

organisationsnivå. Det verkar inte finnas några tydliga förväntningar från skolpersonalen 

på att specialpedagogen ska inta ett övergripande pedagogiskt ledarskap. Öquist (2018) 

beskriver att medarbetarna behöver dela på ansvaret och kontrollen inom organisationen. 

Om specialpedagogen endast ansvarar för vissa delar av ledarskapet försvårar detta 

möjligheten för specialpedagogen att få överblick över hela systemet och alla dess delar 

(Öquist, 2018).   

6.2 Utvecklingsmöjligheter inom specialpedagogens 

uppdrag 

Utifrån samtliga av studiens resultat blir det synligt att det förespråkas ett brett uppdrag 

för specialpedagogen där skolpersonalen anser att specialpedagogen ska arbeta framför 

allt på individ- och gruppnivå. Jag tolkar detta som att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter för specialpedagogen uppdrag inom pedagogiskt arbete och ett 

ledarskap kopplat till arbetet med undervisningen och den pedagogiska lärmiljön. 

Resultaten kan tolkas som att det finns tankar om att tillvarata specialpedagogens 

kompetens vilken kan användas för att utveckla och genomföra förbättringar i den 

pedagogiska lärmiljön. Inom skolan tillvaratas inte alltid det nytänkande och det 

överskott på kompetens som finns. Ett mandat nerifrån inom verksamheten från lärare 

och uppifrån från rektorer kan bidra till utveckling och till att skapa ett handlingsutrymme 
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för specialpedagogen i samband med det pedagogiska arbetet och utveckling av 

undervisningen. Enligt systemteori är organisationer, så även skolan, uppbyggda genom 

olika nivåer av hierarki. Ledarskap behövs på olika nivåer inom verksamheten men 

ledarskapet behöver inte utföras av ledare från toppen, till exempel rektor, utan kan 

genomföras av annan personal med rätt kompetens inom området till exempel 

specialpedagogen (Öquist, 2018). Om specialpedagogen tilldelas ett mandat i samband 

med förändringsarbete kan specialpedagogen genomföra utveckling. Specialpedagogen 

har i många fall en god överblick gällande organisationen och dess alla delar, och kan se 

hur dessa påverkar organisationen och organisationens lärande samt i förlängningen 

elevers måluppfyllelse. I samband med detta kan specialpedagogens kompetens kring 

organisation och skolutveckling nyttjas i utvecklingssyfte. Öquist (2018, s.94) nämner att 

i organisationer behövs man ”vända på pyramiden” för att kompetensen inom 

organisationen ska kunna komma från botten i stället för ifrån toppen. Detta kan i sin tur 

frigöra kompetens och skapa engagemang för utvecklingsarbete på olika nivåer inom 

skolan (Öquist, 2018). Om specialpedagogens kompetens frigörs, skulle detta kunna 

innebära att specialpedagogen i stor utsträckning skulle kunna arbeta i enlighet med de 

föreskrifter som finns i examensordningen på individ-, grupp- och kanske även på 

organisationsnivå (SFS, 2017:1111). 

6.3 Sammanfattning och slutsatser 

Fyra påståenden fick 100% positiva svar (se bilaga 2). Tre av dessa påståenden var: 

specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd om extra anpassningar, gällande elever 

i behov av särskilt stöd och om hur elever i behov av särskilt stöd kan inkluderas i 

ordinarie undervisning. Samtliga av dessa faller inom kategorin elevstöd. Med anledning 

av detta kan slutsatsen dras att det som skolpersonalen anser är viktigast för 

specialpedagogen att arbeta med är just elevstöd. Det framgår dock inte ur studiens 

resultat hur eller på vilket sätt detta arbete ska genomföras. Det fjärde påståendet som 

fick 100% positiva svar faller inom kategorin pedagogiskt arbete och handlar om att 

specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd om hur undervisning kan 

individanpassas efter elever olika förutsättningar och behov. På sammanlagt femton 

påståenden var 80-94% av skolpersonalen positivt inställda. Åtta av dessa femton 

påståenden faller inom kategorin pedagogiskt arbete. De kategorier där spridningen av 
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svaren var störst och där hälften av skolpersonalen, eller färre, var positivt inställda gäller 

följande påståenden: specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever i form av enskild 

undervisning, specialpedagogen ska ingå i skolledningen tillsammans med rektor och 

biträdande rektor, specialpedagogen ska bidra med kunskap och råd gällande 

betygsättning samt specialpedagogen ska ge särskilt stöd till elever under lektionerna. 

Sammanfattningsvis finns det goda förutsättningar för specialpedagogen att arbeta med 

pedagogiskt arbete och pedagogiskt ledarskap där det finns utvecklingsmöjligheter 

framför allt på individ- och gruppnivå. Utvecklingsmöjligheterna för specialpedagogen 

inom pedagogiskt ledarskap på organisationsnivå verkar dock något begränsade.   
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7. Diskussion 

I föregående avsnitt analyserades och förklarades studiens resultat med utgångspunkt i 

teorierna och dess begrepp. I detta avslutande avsnitt diskuteras studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning och diskussionen lyfts till ett högre plan (Stukát, 2011). 

Avsnittet inleds med en diskussion kring studiens relevans för organisation av 

pedagogiskt arbete. Sedan följer ett avsnitt relaterat till möjligheter för skolutveckling 

och ett delavsnitt innehållande teori- och metodreflektioner följt av förslag till fortsatt 

forskning. Avsnittet avrundas med avslutande ord.  

7.1 Organisation av pedagogiskt arbete 

Studiens syfte var att tillföra kunskap om specialpedagogens profession. Den första 

frågeställning handlade om att synliggöra vilka uppfattningar som finns om 

specialpedagogens uppdrag, den andra frågeställningen syftade till att identifiera vilka 

arbetsområden skolpersonalen anser att specialpedagogen ska arbeta med och den tredje 

frågeställningen syftade till att identifiera vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom 

specialpedagogens uppdrag.  

Resultaten visade att en majoritet av skolpersonalen var positivt inställda 

till att specialpedagogen ska arbeta med pedagogiskt arbete och pedagogiskt ledarskap. I 

motsats till tidigare studier av Lindqvist (2013a) och Ahlberg (2013) där 

specialpedagogen blev nekad befogenhet gällande arbetsuppgifter som rörde 

utvecklingsarbete. Enligt skollagen (SFS, 2010:800) kan rektor delegera enskilda 

ledningsuppgifter till en person med tillräcklig kompetens. Detta innebär att rektor, som 

ett sätt att distribuera ledarskapet, kan delegera enskilda ledningsuppgifter till 

specialpedagogen. När skolans pedagogiska ledare tilldelar specialpedagogen ett mandat 

i form av ett ledarskap får specialpedagogen den auktoritet som behövs för att kunna 

utöva ett pedagogiskt ledarskap och leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Ett 

ledarskap som delas av medarbetarna inom organisationen ökar delaktigheten och 

benägenheten för organisationen att ta risker (Öquist, 2018). Inom ledarskapet står 

utveckling av undervisning och pedagogiska lärmiljöer i fokus och specialpedagogen kan 

tillsammans med lärarna arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer som gynnar alla 

elevers kunskapsutveckling. För att åstadkomma förändring behöver skolpersonal se 

utveckling som en dynamisk process (Bengtsson & Necovski, 2021). Specialpedagogen 
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tillsammans med lärare och rektor behöver inta en helhetssyn kring hur olika delar inom 

organisationen hänger samman med varandra. På detta sätt kan utvecklingsarbetet därmed 

sorteras enligt olika nivåer och ett gediget samarbete kan skapas mellan de olika nivåerna. 

Inom utvecklingsarbete är det förebyggande och främjande arbetet viktigt liksom det 

åtgärdande och dessa ska inte separeras från varandra (Bengtsson & Necovski, 2021). 

Genom ett horisontellt ledarskap, inom vilket skolans undervisningskvalitet står i fokus, 

kan skolförbättring åstadkommas (Bengtsson & Necovski, 2021). Hindret i 

skolförbättring får inte bli det osynliga kontraktet som föreskriver att rektor ansvarar för 

det administrativa arbetet och lärare för det pedagogiska (Berg, 2015). Öquist (2018, s.94) 

menar att för att iscensätta ett förändringsarbete och åstadkomma förändringar behöver 

organisationen ”vända på pyramiden”. På detta sätt kan kompetensen från botten, från 

lärare och pedagoger, frigöras och gynna organisationens utvecklingsarbete. Detta 

eftersom i den föränderliga värld vi lever i är nya idéer avgörande för organisationens 

utveckling (Öquist, 2018). 

Tankar kring problem återspeglas i hur individer pratar om dem genom 

språket (Öquist, 2018). Nilholm (2005, s.136) betonar att ”vilkas röster som får 

tolkningsföreträde och utifrån vilka perspektiv samtalet [gällande skolproblem] förs är 

viktiga frågor i sammanhanget”. Resultaten gällande elevstöd visar, i likhet med tidigare 

studier av Lindqvist och Nilholm (2013) och Lindqvist m.fl. (2011) att, skolpersonalen 

till en viss del förespråkar ett kompensatoriskt perspektiv gällande elever i behov av stöd 

och ett traditionellt arbetssätt för specialpedagogen i detta. Skolproblem som utgår ifrån 

ett kompensatoriskt perspektiv, där problem placeras hos enskilda elever, riskerar att 

skapa en problematik som sedan kräver specifika insatser i form stöd tillsammans med 

specialpedagog eller speciallärare (Ahlberg, 2013). Öquist (2018) lyfter att, för att 

komma vidare gällande problem, måste vi frångå vad vi redan vet och inte sätta 

likhetstecken mellan personer och problem. Insikten om att det är ”problemet som är 

problemet” och vikten av att byta systemnivå för att lösa problemen, är viktigt att inse 

(Öquist, 2018, s.122). Genom att se skolproblem ur ett kompensatoriskt perspektiv 

bevaras den traditionella synen på specialpedagogens uppdrag och detta skapar dilemman 

för specialpedagogens uppdrag i praktiken. De dilemman som då uppstår handlar om det 

pedagogiska arbetet, undervisningen, den pedagogiska lärmiljön och arbetet med 

skolutveckling som specialpedagogen riskerar att inte hinna med (Ahlberg, 2013). Det 

finns ingen forskning som bekräftar att insatser i form av specialundervisning är likställda 
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med undervisning av kvalitet. När specialpedagogen arbetar enskilt med elever i behov 

av stöd får detta konsekvenser för hela organisationen eftersom effekten av 

specialpedagogens arbete blir begränsat till få. För att gynna fler elever behöver den 

specialpedagogiska kompetensen i stället riktas mot hela skolans lärmiljö för att göra 

denna tillgänglig där den specialpedagogiska kompetensen kan komma fler till godo, 

både elever och lärare, vilket på sikt minskar behovet av elevstöd (Bengtsson & Necovski, 

2021). För att alla elever ska kunna mötas utifrån sina förutsättningar och behov måste 

det finnas ledning och stimulans i klassrummet (Bengtsson & Necovski, 2021). Det 

behövs därför diskussioner lärare emellan där specialpedagogen kan utgöra ett bollplank 

gällande hur det pedagogiska arbetet och undervisningen kan vidareutvecklas (Bengtsson 

& Necovski, 2021). När lärmiljön utgör fokus, i stället för enskilda elever, och lärmiljön 

i stället är den som förändras, blir det möjligt att skapa inkluderande lärmiljöer där alla 

elever kan vara delaktiga efter sin bästa förmåga (Nilholm, 2005). Då frångås även den 

kompensatoriska synen på skolproblem och på eleven som bärare av problemen (Ahlberg, 

2013: Nilholm, 2005). Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för specialpedagogen 

att arbeta inkluderande i linje med skollagens intentioner och examensordningens 

föreskrifter, och samtidigt kommer specialpedagogen närmare arbetet i klassrummet och 

det pedagogiska arbetet som sker där (SFS, 2017:1111; Skollagen 2010:800; Bengtsson 

& Necovski, 2021).  

7.2 Möjligheter till skolutveckling 

Studiens tredje frågeställning handlade om vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom 

specialpedagogens uppdrag. Eftersom en stor andel av skolpersonalen var positivt 

inställda till att specialpedagogen ska arbeta med pedagogiskt arbete och pedagogiskt 

ledarskap i samband med detta, anser jag att detta indikerar att det finns goda 

förutsättningar även för specialpedagogens arbete inom skolutveckling. Skolans 

organisation påverkar skolpersonalen och de förutsättningar som finns kring arbetet med 

skolutveckling (Håkansson & Sundberg, 2020). För att utveckla organisationen behöver 

lärande och nya handlingsvägar baseras på fakta, forskning och beprövad erfarenhet, och 

motsägelser som uppstår mellan teori och praktik måste diskuteras mellan skolpersonalen 

(Ahrenfelt, 2013). Uljens och Ylimaki (2017) menar att det handlar om ett seende. Ett 

seende som jag anser att specialpedagogen. Detta seende kan användas för att 
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åstadkomma förändringar av befintliga tankemönster men detta kräver i sin tur att 

verkligheten ifrågasätts och utmanas (Ahrenfelt, 2013). Seendet kan liknas vid att arbeta 

på gränssnitten där det finns möjlighet till överblick över hela organisationen (Öquist, 

2018). Organisatoriska förändringar sker kontinuerligt men dessa måste ske i enlighet 

med de behov som finns inom organisationen och fokus måste läggas på förändringar 

som gynnar verksamheten och bidrar till förändring i positiv riktning (Ahrenfelt, 2013). 

För att förändring ska ske krävs kunskap och nytänkande (Ahrenfelt, 2013). Det 

systemteoretiska tänkandet gäller i allra högsta grad specialpedagogens arbete (Bengtsson 

& Necovski, 2021). När det handlar om utveckling inom en organisation är det viktigt att 

förstå att delarna i systemet påverkar helheten (Ahrenfelt, 2013). Detta gäller framför allt 

de olika interaktioner på olika nivåer inom systemet där specialpedagogen behöver vara 

delaktig. Genom att verka på samtliga nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå, kan 

specialpedagogen skapa möjligheter för att bedriva skolutveckling (Bengtsson & 

Necovski, 2021). Om specialpedagogen endast får möjlighet att arbeta inom några av 

dessa nivåer förloras helhetsgreppet och seendet, och utvecklingen blir lidande.  

Alla delar inom ett system är komplexa. Skolpersonalen kan ses som delar 

inom systemet och genom sina egenskaper påverkar de processer som sker inom 

organisationen (Ahrenfelt, 2013). Egenskaperna kan inte existera om delarna splittras och 

delar som är isolerade kan inte fungera utan andra delar som de länkas samman med. 

Detta innebär att i en organisation som skolan är alla beroende av varandra för att skapa 

förändring (Ahrenfelt, 2013). För att åstadkomma positiva förändringar behövs 

förändringar av första ordningen, vilket innebär förbättringar av befintliga processer, 

samt även förändringar av andra ordningen i form av utveckling och förnyelse (Bengtsson 

& Necovski, 2021). Specialpedagogens profession handlar om att åstadkomma 

förändringar av både första och andra ordningen för att överkomma problem (Bengtsson 

& Necovski, 2021). När det gäller problem som inte kan tillgodoses genom förändringar 

av första ordningen behövs förändringar av andra ordningen och då behövs nya 

tankebanor och förändringar i systemet (Bengtsson & Necovski, 2021). Genom ett ändrat 

handlande kan förändringar som bidrar till positiva resultat åstadkommas (Bengtsson & 

Necovski, 2021). När det handlar om att utveckla organisationen måste kreativitet 

stimuleras och mening måste vara i fokus liksom helheten (Öquist, 2018). Först när alla 

i organisationen medvetandegörs om hur allt hänger ihop kan förändring som kan bidar 

till att mål uppfylls åstadkommas (Öquist, 2018). Att integrera processer är ett viktigt led 
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i utvecklingsarbetet inom skola eftersom disintegrerade processer missgynnar 

organisationen och dess utveckling (Öquist, 2018). Specialpedagogen kan inte på egen 

hand genomföra förändringsarbete och förändra pedagogiska lärmiljöer utan är beroende 

av samarbete med rektorer, lärare och pedagoger för att så ska kunna ske. All skolpersonal 

måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål och nya handlingsvägar måste prövas 

tillsammans (Öquist, 2018). En annan viktig faktor är att, för att kunna åstadkomma 

förändringar behöver specialpedagogens uppdrag utarbetas enligt de föreskrifter som 

finns angivna i examensordningen (SFS, 2017:1111). När så sker kan specialpedagogen 

arbeta med skolutveckling.  

7.3 Teori- och metodreflektion  

Utifrån studiens resultat har jag reflekterat över studiens kvantitativa metod och vilka 

begränsningar den kan ha lett till. En aspekt som framkom ur reflektionerna var hur 

studiens resultat hade sett ut om studien i stället hade genomförts med kvalitativ metod i 

form av intervjuer med lärare och rektorer. Genom denna metod hade det gått att få mer 

fullständiga svar på frågor och det hade varit möjligt att ställa följdfrågor för att följa upp 

intressanta aspekter i skolpersonalens svar. Denna möjlighet fanns inte i samband med 

enkäten. Eftersom intervjuer är tidskrävande, både att genomföra och att bearbeta i 

efterhand, hade antalet respondenter blivit färre. En annan aspekt som framkom ur mina 

reflektioner är hur studiens resultat hade sett ut om studien hade genomförts med 

flermetodsforskning i form av både kvantitativ och kvalitativ metod, både enkät och 

intervjuer. Att använda flermetodsforskning var tanken i studiens begynnelse men 

eftersom tiden var begränsad valdes endast enkät ut som datainsamlingsmetod. Genom 

flermetodsforskning hade intressanta svar i enkäten kunnat följas upp via intervjuer. Till 

exempel skolpersonalens tankar kring specialpedagogens pedagogiska ledarskap och hur 

det kan se ut i praktiken. Studien utgår ifrån två olika teorier, de specialpedagogiska 

perspektiven och systemteori. Om andra teorier hade använts för att analysera data hade 

andra resultat kunnat synliggöras. Genom det befintliga metodvalet och analysen med 

hjälp av teorierna framkom resultat gällande pedagogiskt arbete och pedagogiskt 

ledarskap som jag inte hade förväntat mig. Jag hade inte förväntat mig att skolpersonalen 

skulle vara positivt inställda till att specialpedagogen ska arbeta med pedagogiskt 

utvecklingsarbete och pedagogiskt ledarskap. Studien genererade intressanta och 
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överraskande resultat. Resultaten är intressanta för mig att reflektera vidare kring och jag 

anser att den insikt jag har fått genom studiens resultat kan hjälpa mig att framöver hävda 

auktoritet inom samtliga områden som finns angivna i examensordningen för 

specialpedagogexamen (SFS, 2017:1111).   

Två skolpersonal hörde av sig via e-mail gällande enkäten. Den ena 

personen ville framföra att hen ansåg att specialpedagogens uppdrag var ”luddigt” och att 

hen inte förstod skillnaden mellan yrkeskategorierna specialpedagog och speciallärare, 

och hur det är tänkt att dessa ska arbeta. Hen menade att denna uppfattning kunde 

påverkat hens enkätsvar. Den andra personen hörde av sig för att fråga om hen skulle 

fylla i enkäten trots att det inte fanns någon tillgänglig specialpedagog i de ämnen som 

hen undervisar i. Personen hade uppfattat att hen i enkäten skulle svara på hur 

specialpedagogen arbetade specifikt i de ämnen som hen undervisar i. Med anledning av 

dessa kommentarer kan det finnas anledning att tro att det finns en möjlighet att fler 

skolpersonal kan ha haft liknande tankar i samband med att de svarade på enkäten. Syftet 

med enkäten var att, synliggöra vilka uppfattningar skolpersonalen har om 

specialpedagogens uppdrag och vilka arbetsområden de anser att specialpedagogen ska 

arbeta med. Det skulle kunna vara så att vissa respondenter, i samband med att de svarade 

på enkäten, var färgade av tidigare erfarenheter och olika variationer av det 

specialpedagogiska uppdraget samt egna föreställningar gällande specialpedagogen 

uppdrag och profession. Om så var fallet, skulle detta kunna innebära att vissa 

respondenter kan ha svarat på vad de anser att specialpedagogen bör arbeta med i stället 

för att svara vad de anser/tänker att specialpedagogen ska arbeta med.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Ett dilemma som jag stötte på under studiens gång var att det fanns begränsat med tidigare 

forskning om just specialpedagogens uppdrag inom pedagogiskt arbete och pedagogiskt 

ledarskap generellt, men även utifrån den inriktning som denna studie har anammat. 

Ytterligare forskning om specialpedagogens yrkesroll och uppdrag inom 

skolutveckling/skolförbättring, pedagogiskt arbete och pedagogiskt ledarskap behövs 

därmed för att, enligt Ahlbergs (2013) beskrivning, kunna bygga broar mellan teori och 

praktik. Framför allt behövs forskning gällande samarbetet mellan lärare och 

specialpedagog, och om vad lärare anser att specialpedagogen ska bidra med som 
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pedagogisk ledare i pedagogiskt arbete. Det behövs också forskning om hur den 

specialpedagogiska kompetensen bättre kan tas tillvara i det vardagliga arbetet inom skola 

och mer specifikt kring vad specialpedagogen kan göra för att bidra till att skapa kvalitet 

i undervisningen. Detta eftersom tidigare forskning av Barber & Mourshed (2007) har 

visat att kvalitet i undervisningen bidrar till förbättrade elevresultat och högre 

måluppfyllelse. Fler studier med inriktning på specialpedagogens uppdrag inom 

skolförbättring behövs för att specialpedagogen ska kunna bidra till att höja elevers 

måluppfyllelse och för att den specialpedagogiska kompetensen ska kunna tas tillvara för 

att skapa en skola där alla barn och elever känner sig inkluderade. Det hade varit intressant 

att bedriva forskning i form av aktionsforskning där det skapas ett samarbete mellan 

forskaren och den praktiska verksamheten så att de båda kunskapsfälten kan mötas 

(Bryman, 2018). Det handlar om att utmana den vetenskapligt grundade kunskapen och 

den praktiskt grundade kompetensen och att samla in data genom både kvantitativ och 

kvalitativ metod (Bryman, 2018).  

7.5 Avslutande ord   

Avslutningsvis bör nämnas att, för att specialpedagogen ska kunna arbeta i linje med 

examensordningen (SFS, 2017:1111) och föreskrifter i skollagen (SFS, 2010:800) måste 

det finnas en medvetenhet, på huvudmannanivå såväl som på skolnivå, om vad uppdraget 

innefattar. Uppdraget behöver klargöras på samtliga nivåer för att kunna vidgas. Ett 

hinder för utvecklingen av uppdraget och professionen är lokala eller alternativa 

tolkningar, och disparata förställningar (von Ahlefeld Nisser, 2014) av uppdraget knutna 

till kontexten som får lov att dominera, vilket bidrar till att skapa en rad olika dilemman 

för specialpedagogen såväl som för organisationen, som förblir svårlösliga. Alternativa 

tolkningar riskerar också att skapa konsekvenser för hela skolan som organisation 

eftersom den specialpedagogiska kompetensen då inte kan användas till att utveckla 

verksamheten med intentionen att inkludera alla elever, förbättra lärmiljön och elevers 

kunskapsresultat och måluppfyllelse. Specialpedagogiken ska inte vara en egen 

verksamhet som löper parallellt med ordinarie verksamhet, och som endast tar vid när 

den ordinarie pedagogiken inte räcker till (Ahlberg, 2013). Den ska vara en del av den 

ordinarie pedagogiken eftersom disintegrerade processer (Ahrenfelt, 2013) på egen hand 

inte bidrar till skolförbättring.  
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De tankar som föranledde studien och dess frågeställningar var att jag, under min 

yrkesverksamma tid som specialpedagog ofta hade funderat över hur den 

specialpedagogiska kompetensen bättre kunde tas tillvara och hur uppdraget hade sett ut 

om specialpedagogen fick arbeta för att åstadkomma förändring och utveckling inom 

skolan. Om specialpedagogen fick arbeta med pedagogiskt arbete för att utveckla 

undervisningen så att tillgängliga lärmiljöer kunde skapas som kunde inkludera alla 

elever. Mina reflektioner har inte fått något slutgiltigt svar, men jag har genom studien 

fått insikt i hur skolpersonalen resonerar kring specialpedagogens uppdrag, vilket har 

varit värdefullt för mig och vilket i sin tur har bidragit till nya reflektioner. En slutsats 

som jag drar utifrån studiens resultat är att det finns goda möjligheter att utveckla 

specialpedagogens uppdrag inom pedagogiskt arbete och pedagogiskt ledarskap eftersom 

jag anser att om specialpedagogen ska arbeta med pedagogiskt arbete så förutsätter detta 

ett pedagogiskt ledarskap i någon form eftersom specialpedagogens uppdrag i det 

pedagogiska arbetet handlar om att leda andra. Studien har bidragit till att synliggöra den 

stora utvecklingspotential som finns inom uppdraget och professionen om rätt 

förutsättningar finns. Jag kommer framöver att fortsätta att reflektera kring den 

utvecklingspotential som finns inom uppdraget och professionen och hur mina nya 

insikter kan användas för att vidareutveckla det dagliga arbetet. Till sist bör nämnas att, 

för att kunna infria och hedra det specialpedagogiska idealet om en skola för alla och 

skollagens (SFS, 2010:800) intentioner tillika, behöver specialpedagogen få mandat, 

auktoritet och inflytande över den pedagogik som riktas mot alla barn och elever, 

pedagogiken generellt (Ahlberg, 2013). Endast då kan specialpedagogen arbeta med 

skolutveckling. 
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Bilaga 1 – Enkätundersökning  
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Bilaga 2 – Rangordning av enkätsvar 
 

Påstående Svar i procent Kategori 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om hur undervisning kan 

individanpassas efter elever olika 

förutsättningar och behov. 

 

100% positiva Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om extra anpassningar.  

100% positiva  Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd gällande elever i behov av särskilt 

stöd.  

 

100% positiva Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om hur elever i behov av särskilt stöd 

kan inkluderas i ordinarie undervisning.  

 

100% positiva  Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om funktionsnedsättningar.  

93,9% positiva 

3,7% negativa  

2,4% vet ej 

 

Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

Specialpedagog ska vara en samtalspartner 

och rådgivare för lärare gällande pedagogiska 

frågor.  

93,9% positiva  

4,9% negativa 

2,4% vet ej  

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska bidra med beprövad 

erfarenhet.  

92,7% positiva 

3,7% negativa 

3,7% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd kring förbättringar av fysiska 

lärmiljöer.  

92,7% positiva 

6,1% negativa 

1,2% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om hur bedömning kan användas för 

att utveckla och anpassa undervisning. 

89,1% positiva  

6,1% negativa 

4,9% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska delta i kollegialt 

lärande.  

89,1% positiva 

6,1% negativa  

4,9% vet ej  

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska bidra med råd om hur 

undervisningens kvalitet kan förbättras.  

89% positiva 

7,3% negativa 

3,7% vet ej  

 

Pedagogiskt 

ledarskap 
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Specialpedagogen ska bidra med ett 

vetenskapligt förhållningssätt. 

87,8% positiva 

6,1% negativa 

3,7% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska tillsammans med 

lärare analysera elevers kunskapsresultat.  

 

85,4% positiva  

13,4% negativa 

1,2% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagog ska vara en samtalspartner 

och rådgivare för rektorer gällande 

pedagogiska frågor. 

85,3% positiva 

6,1% negativa 

11% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska tillsammans med 

lärarna utvärdera elevers progression. 

84,1% positiva 

14,6% negativa 

1,2% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska tillsammans med 

lärare implementera nya arbetssätt.  

82,9% positiva 

9,7% negativa 

7,3% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska ge förslag på 

kompetensutvecklingsinsatser för lärare.  

81,7% positiva 

8,6% negativa 

11% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska observera och ge 

återkoppling på undervisning. 

80,5% positiva  

15,9% negativa 

3,7% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagog ska vara en samtalspartner 

och rådgivare för föräldrar/vårdnadshavare 

gällande pedagogiska frågor. 

80,5% positiva 

14,7% negativa 

4,9% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska identifiera 

utvecklingsområden som rör undervisningen.  

76,8% positiva 

12,2% negativa 

11% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd gällande lektionsplaneringar, innehåll 

i undervisning, undervisningsmetoder, 

arbetsmaterial och läromedel.  

 

72% positiva 

30,5% negativa 

9,8% vet ej 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska genomföra 

fortbildningsinsatser för lärare. 

70,7% positiva 

9,7% negativa 

22% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska bedriva 

utvecklingsprojekt.  

68,3% positiva 

12,2 negativa 

19,5% vet ej 

Pedagogiskt 

ledarskap 
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Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd om hur målen i läroplanen kan 

tolkas. 

63,4% positiva 

29,3% negativa 

7,3% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd i samband med nationella prov.  

63,4% positiva 

20,8% negativa  

15,9% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska ge särskilt stöd till 

elever i form av undervisning i mindre grupp.  

61% positiva 

35,4% negativa 

3,7 vet ej 

 

Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

Specialpedagogen ska ge särskilt stöd till 

elever i form av enskild undervisning.  

54,9% positiva 

40,2% negativa 

4,9% vet ej 

 

Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 

 

Specialpedagogen ska ingå i skolledningen 

tillsammans med rektor och biträdande 

rektor.  

52,5% positiva 

31,7% negativa 

15,9% vet ej 

 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Specialpedagogen ska bidra med kunskap 

och råd gällande betygsättning.  

43,9% positiva 

43,9% negativa 

12,2% vet ej 

 

Pedagogiskt 

arbete 

Specialpedagogen ska ge särskilt stöd till 

elever under lektionerna.  

40,3% positiva 

50% negativa  

4,9% vet ej 

 

Extra 

anpassningar och 

särskilt stöd 
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Bilaga 3 - Missivbrev 
 

               
 
Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 
 

 

 

 

 

2021-02-21 

 

 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Angela Patel och arbetar som 

specialpedagog på xskolan, xkommun. Jag studerar sista terminen på specialpedagogiskt program 

(90 hp) vid Högskolan Kristianstad och jag kommer att ta min examen i juni 2021. Det sista 

momentet i programmet innefattas av ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats om 15 

hp. Min magisteruppsats kommer att handla om specialpedagogens roll i pedagogiskt 

utvecklingsarbete. Magisteruppsatsen baseras på en enkätstudie. Enkäten har framställts i Google 

formulär. Alla svar kommer att registreras elektroniskt och alla som svarar kommer att vara 

anonyma. Enkätsvaren kommer att sparas på min Google Drive där inga obehöriga kan komma 

åt dem. Svaren kommer endast att användas för denna studies ändamål. När magisteruppsatsen är 

avslutad och godkänd kommer enkäten och svaren att raderas. Det är frivilligt att delta i studien 

och medverkandet kan avbrytas närsomhelst i efterhand. Alla som deltar förblir anonyma liksom 

skolorna och kommunen. Namn på deltagare, skolorna eller kommunen kommer inte att kunna 

spåras genom enkätsvaren och kommer inte att anges i magisteruppsatsen. Insamlat material 

kommer endast att användas för magisteruppsatsens ändamål. Min studie kommer att beakta 

samtliga av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Via länken kan ni läsa mer om dessa  

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

Sista svarsdag för enkäten är den 19/3 - 2021.  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
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Den färdiga magisteruppsatsen kommer att skickas till respektive skola när studien är slutförd. 

Tack för ditt medverkande! 

………………………………………………… 

Studentens underskrift 

Kontaktuppgifter  

Telefonnummer: 073-7162009 

E-mailadress: angelapatel00@gmail.com 

Ansvarig lärare/handledare: Katarina Nilfyr 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 
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