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Sammanfattning  

En kvantitativ studie har genomförts genom en enkätstudie där lärare i grundskolan 

har gett sitt perspektiv på den specialpedagogiska rollen samt vilket 

specialpedagogiskt stöd som lärare efterfrågar. Studien har genomförts då tidigare 

forskning visar att den specialpedagogiska rollen varit otydligt för många lärare 

som borde samarbeta med specialpedagogen för att möta alla elever utifrån deras 

förutsättningar. Syftet med rapporten är, att genom en kvantitativ 

enkätundersökning bland lärare i grundskolan, bidra med kunskap om lärares 

perspektiv på den specialpedagogiska rollen. Resultatet visar på att lärare tror att 

handledning ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter men tror inte att leda 

pedagogisk utveckling ingår. Lärare samverkar med skolans olika yrkesgrupper, 

men anser inte att samarbetet med specialpedagogen är tillräckligt. Det 

specialpedagogiska stöd som efterfrågas ligger på individnivå med direkt påverkan 

på eleven. Genom att analysera resultatet med hjälp av systemteori framkommer att 

det råder obalans mellan professionerna där lärare och specialpedagog samverkar 

för att arbeta utifrån elevens bästa. Vår studie visar att det inte finns ett tillräckligt 

helhetsperspektiv runt eleven och vår slutsats är att specialpedagogens 

utvecklingsarbete på organisationsnivå behöver förtydligas och stärkas.   
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Abstract  

A quantitative study has been carried out through a questionnaire survey where 

teachers in compulsory school have given their perspective of the special 

educational role and what special educational support the teachers request. The 

study has been carried out as previous research shows that the special educational 

role has been unclear for many teachers who should collaborate with the special 

educator to meet all students’ needs. The aim of this report is to contribute with 

knowledge about compulsory school teachers’ perspective of and expectations on 

the special educational role. The results show that teachers believe that supervision 

is part of the special educator’s assignment, but do not believe that the 

developmental assignment is included. Teachers collaborate with the school’s 

various professional groups, but do not consider the cooperation with the special 

educator to be sufficient. The special educational support that is requested is at the 

individual level with a direct impact on the student. By analyzing the results with 

the help of the systems theory, it appears that there is an imbalance in the systems 

between the professions where teachers and special educators work together for the 

student’s best interest. Our study shows that there is not a sufficient holistic 

perspective around the student and our conclusion is that the special educator’s 

developmental work at organizational level needs to be clarified and strengthened.  
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Förord 

Höstterminen 2019 träffades vi första gången på uppropet på Högskolan i 

Kristianstad. Vi satt bredvid varandra och var förväntansfulla på vad våra tre års 

studier skulle innebära. Trots att pandemin innebar distansstudier så höll vi 

kontakten och har varit ”pluggkompisar” för att stötta varandra genom studierna. 

Vi har träffats och diskuterat litteratur, föreläsningar, uppgifter och allt vi fått vara 

med om tillsammans. När vi skulle påbörja examensarbetet kändes det självklart att 

göra det tillsammans. Men vad har en förskollärare som jobbar på särskolan 

gemensamt med en gymnasielärare? Jo, vi har vår framtida profession som ett 

gemensamt mål tillsammans och har många gånger upplevt otydligheten i den 

specialpedagogiska rollen. Detta tog vi fasta på och påbörjade detta arbete som du 

ska få läsa nu. 

Redan från början av detta arbete tog vi ett beslut att tillsammans genomföra alla 

processens delar, att ha ett gemensamt ansvar. Vi sökte källor tillsammans men läste 

artiklarna individuellt som vi sedan diskuterade ihop. Vissa artiklar har vi läst båda 

två. Vi har låtit varje del av processen och rapporten växa fram genom att träffas 

både fysiskt och digitalt, alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Då har vi 

diskuterat, reflekterat och gjort vissa överväganden tillsammans. Vi har förberett 

vår text individuellt för att sedan gå igenom och sammanställa den gemensamt. Vi 

känner att vi båda två står bakom hela vårt arbete.  
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Inledning 
”Vad gör egentligen en specialpedagog?” Frågan har väckts av lärarkollegor på våra 

arbetsplatser flera gånger under vår utbildning till specialpedagog. Hur kan det vara 

så att en lärare, som rimligtvis bör samarbeta med specialpedagogen, inte riktigt vet 

vilket stöd som finns eller vad specialpedagogen kan vara behjälplig med? Hur kan 

det vara så att en specialpedagog, som ska handleda, vara rådgivande och leda den 

pedagogiska utvecklingen, inte lyckas förmedla på vilket sätt hen kan bistå lärare 

och elever? Detta dilemma har fått oss att fundera varför det är så, varför det 

specialpedagogiska uppdraget tycks upplevas otydligt.  

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) betonar inkludering av alla 

elever, och skollagen (SFS 2010:800) talar om att särskilt stöd ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör. Utifrån detta inkluderingsperspektiv, känns det viktigt 

i vår blivande roll som specialpedagoger att skapa kunskap om och trygghet i vad 

den specialpedagogiska rollen innebär. 

Då vi under utbildningen har granskat skolans styrdokument har vi funnit otydliga 

skrivelser kring den specialpedagogiska rollen. I skollagen (SFS 2010:800) står att 

läsa att det i skolan ska finnas en elevhälsa som ska omfatta specialpedagogiska 

insatser. Lagen specificerar de olika yrken som ingår i elevhälsan, men nämner 

varken specialpedagog eller speciallärare. Det står endast att det ”ska finnas tillgång 

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §). Elevhälsan ska främst arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas (Skollagen SFS 2010:800). Om en elev riskerar att inte uppnå målen för 

utbildningen ska läraren samråda med personal med specialpedagogisk kompetens, 

och om det behöver tillsättas en utredning ska samråd ske med elevhälsan 

(Skollagen SFS 2010:800). Inte heller grundskolans läroplan (Skolverket, 2019) 

specificerar det specialpedagogiska uppdraget, utan lägger ansvaret för elever i 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd hos all personal på skolan. 

Socialstyrelsens och Skolverkets (2016) vägledning för elevhälsa menar att den 

specialpedagogiska insatsen inte syftar på en särskild yrkeskategori, men att det är 

vanligt att den representeras av en specialpedagog. I vägledningen (Socialstyrelsen 
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och Skolverket, 2016) förtydligas dennes arbetsuppgifter: ge stöd i det pedagogiska 

arbetet, kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön, ge handledning till 

pedagogisk personal samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer. 

Styrdokument för svensk förskola och skola säger inte något specifikt om 

specialpedagogers och speciallärares yrkesroller och uppdrag. Varje individ som är 

verksam inom skolan behöver tolka texten i styrdokumenten för att skapa sig en 

bild av vad det specialpedagogiska uppdraget innebär. Detta gör att vikt kan läggas 

vid olika innehåll och att texten kan tolkas utifrån egna erfarenheter och 

uppfattningar.    

Det är i Högskoleförordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111) som 

uppdraget förtydligas ytterligare. Enligt den ska specialpedagogen delta i det 

förebyggande arbetet och undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön. Vidare ingår 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor och leda utveckling av det 

pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever (SFS 2017:1111). 

I specialpedagogens uppdrag ingår alltså att arbeta på individ- grupp- och 

organisationsnivå och samverka såväl med skolans personal som med olika 

professioner i elevhälsoteamet (EHT). Mycket av det som står i 

examensförordningarna är likvärdigt för båda professionerna, specialpedagoger och 

speciallärare (Göransson et al, 2015), men det uttrycks en för speciallärarna mer 

individinriktad förståelse av orsaken till uppkomst av skolsvårigheter än för 

specialpedagogerna (Göransson et al, 2015). 

För att stärka den specialpedagogiska rollen i skolans verksamhet och för att alla 

elever ska känna sig inkluderade och få det stöd de behöver, ämnar denna studie 

belysa lärares perspektiv på den specialpedagogiska rollen. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares perspektiv på den 

specialpedagogiska rollen. I studien undersöks, via en urvalsgrupp, vad lärare i 
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grundskolan tror ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter. Vidare undersöks 

vilket samarbete de har med specialpedagogen och vilket samarbete som efterfrågas 

för att alla elever ska få det stöd de behöver. För att uppfylla syftet har följande 

frågor ställts i arbetet: 

 

• Vilka perspektiv har lärare i grundskolan på den specialpedagogiska rollen? 

• Vilket specialpedagogiskt stöd efterfrågar lärare i grundskolan från 

specialpedagogen? 

 

Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för de specialpedagogiska professionernas framväxt, dvs 

specialpedagogens och speciallärarens framväxt. Vidare definieras centrala 

begrepp som är av vikt för undersökningen; specialpedagogiskt stöd, handledning 

samt pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete.   

De specialpedagogiska professionernas framväxt 

Innan specialpedagogutbildningen startades år 1990 så var det speciallärarna som 

hade ansvar för arbetet med barn i behov av särskilt stöd i svenska skolor (Hylander 

& Guvå, 2017). Speciallärarutbildningen som inrättades 1962 ersatte de tidigare 

hjälpklasslärarna. Förskolan har inte haft speciallärare utan i stället så kallade 

resurspedagoger som inrättades i mitten på 1980-talet. De arbetade främst direkt 

med barnen i behov av stöd men kom också tidigt att ge handledning till förskolans 

pedagoger (Bladini, 2004). Speciallärare arbetade främst på individnivå och 

undervisade vanligtvis barn individuellt eller i små grupper utanför klassrummet. 

Deras utbildning och arbete byggde på uppfattningen att vissa barn hade 

individuella brister (Hylander & Guvå, 2017). Specialpedagogens roll skapades 

först 1990 samtidigt som speciallärarutbildningen lades ner.  Specialpedagogens 

roll blev nu i stället att ta hand om och analysera utbildningssvårigheter på olika 

nivåer i skolan utöver det individuella arbetet. Detta skulle kunna genomföras 

genom att ta bort hinder i lärmiljöer, handleda lärare och personal samt utveckla 

skolans organisation. När denna nya yrkesroll skapades innebar det att 
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specialpedagogernas roll var att förändra utbildningssystemet genom att fokus 

flyttades från individen till lärandemiljön. Speciallärarutbildningen startade igen 

2008 på uppdrag av staten då det fanns ett behov av att arbeta på individnivå närmre 

eleven, då lärarens utbildning inte räckte för att möta elever i svårigheter. Då 

delades speciallärarutbildningen upp i olika inriktningar; en inriktning för 

speciallärare inom svenska och en för matematik. 2011 skapades ytterligare 

inriktningar för utvecklingsstörning och synnedsättning, hörselnedsättning samt 

grav språkstörning (Hylander & Guvå, 2017).  

Definition av specialpedagogiskt stöd 

Enligt Bruce et al (2016) har specialpedagogiken som uppgift att komplettera, 

utveckla och kritiskt granska den allmänna pedagogiken för en inkluderande skola. 

Ahlberg (2015) menar att specialpedagogen kan skapa förståelse och ge verktyg för 

handling hur skolan ska kunna möta alla elevers olikheter och olika behov. 

Specialpedagogen kan bidra med att skapa en balans mellan krav och förmåga för 

att eleven ska få tilltro till sin förmåga att uppnå utbildningsmålen. Om 

specialpedagogen med sin vetenskapliga kunskap stödjer läraren som har den 

beprövade erfarenheten kan kunskapsutveckling ske i verksamheten. Skollagen 

(SFS 2010:800) tydliggör att särskilda stödåtgärder i första hand bör ges i den grupp 

eleven tillhör. Därför behöver läraren stöd av rektor och elevhälsa samt givande 

samarbete med specialpedagogen (Ahlberg, 2015). 

Definition av handledning 

I handledningssamtal menar Bladini (2007) att lärare får möjlighet att reflektera 

över den egna undervisningen och kan få nya perspektiv samt upptäcka saker som 

de tidigare inte riktat uppmärksamheten mot. Pedagoger behöver få reflektera 

tillsammans för att kunna se möjligheter och skapa lärandemiljöer som inkluderar 

alla elever. 

I en handledning som rum för reflektion tar specialpedagogen ansvar för 

pedagogens tänkande om sitt arbete. I handledning som verktyg tar 

specialpedagogen ansvar för att förbättra barnets situation. Det finns alltså två olika 

sätt att handleda, att ge råd eller att vidga pedagogers perspektiv (Bladini, 2007). 
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Definition av pedagogiskt utvecklings- och 
kvalitetsarbete 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska varje förskola och skola på enhetsnivå och 

varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Enligt Scherp och Scherp (2016) är kvaliteten i det pedagogiska mötet mellan 

pedagoger och elever grunden för kvalitetsarbete. Ett sådant arbete utgörs av alla 

insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå vilket leder till en allt högre 

kvalitet i förverkligandet av skolans uppdrag. När pedagoger tillsammans 

reflekterar och utvärderar sin undervisning genererar det kvalitetshöjning, dvs att 

det förbättrar och utvecklar verksamheten oavsett hur god den är för närvarande. 

Vidare menar Scherp och Scherp (2016) att beroende på hur pedagoger hanterar 

vardagssituationer påverkas kvaliteten i verksamheten. I detta kvalitetsarbete ska 

specialpedagogen enligt examensordningen (SFS 2017:1111) leda utvecklingen av 

det pedagogiska arbetet för att kunna möta behoven hos alla elever. 

 

Tidigare forskning 
Utifrån litteratursökningar i databaser såsom SwePub, Summon och Eric kan vi 

konstatera att det finns begränsat med forskning om olika professioners 

föreställningar om den specialpedagogiska rollen, såväl i nationell forskning som 

internationell forskning. Utifrån sökning i tidigare forskning både internationellt 

och nationellt om perspektiv på den specialpedagogiska rollen hittar vi främst 

artiklar som belyser rektorers och specialpedagogers perspektiv på det 

specialpedagogiska uppdraget. Denna forskning och dessa artiklar belyser vi här i 

kommande avsnitt.  

Den specialpedagogiska rollen ser olika ut internationellt. I det amerikanska 

systemet är utbildningen till ”Special Education Teacher” en utbildning på 

grundnivå medan man i Sverige behöver en grundutbildning som lärare i någon 

form samt minst tre års erfarenhet innan det går att söka in och utbilda sig till 
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specialpedagog eller speciallärare (Lindqvist, 2013) på avancerad nivå. I England 

där man benämner professionen SENCO (Special Educational Needs Co-ordinator) 

är denne en kvalificerad lärare som tillsammans med ledningen är ansvarig för 

eleverna i behov av stöd. En SENCO måste finnas på varje skola (Curran och 

Boddisson, 2021). I Finland kräver specialpedagogyrket en femårig utbildning som 

ger såväl bredd som praktiskt djup i olika specialpedagogiska metoder i olika 

ämnen. Professionen i Finland kan främst jämföras med den svenska speciallärarens 

roll (Takala och Ahl, 2014). 

Då endast Sverige har två specialpedagogiska professioner, speciallärare och 

specialpedagog, finns det ingen motsvarighet i internationell forskning kring de 

båda yrkesrollerna. Då lärares perspektiv på den specialpedagogiska rollen är 

begränsad i forskning tas även andra professioners perspektiv upp här såsom 

kommunpolitikers, rektorers, specialpedagogers och speciallärares.  

Kommunpolitikers och rektorers perspektiv på den 
specialpedagogiska rollen 

I Sverige är det endast examensordningarna och inga styrdokument för skolan som 

specificerar de båda specialpedagogiska uppdragen (Ahlefeld Nisser, 2014). Då 

dessa statliga styrdokument ska tolkas av kommunala politiker kan det 

specialpedagogiska uppdraget komma att se ut på olika sätt (Cameron et al., 2012). 

Ur ett relationellt och kategoriskt perspektiv på specialpedagogik genomförde en 

enkätundersökning bland alla kommuners verksamhetschefer för grundskolan i 

både Sverige och Norge där deras perspektiv på specialpedagogisk policy och 

praktik undersöktes. Utbildningsansvariga kommunpolitiker i Sverige uppger att 

vanliga lösningar för elever i svårigheter är att eleven har kontakt med 

specialpedagog någon gång i veckan (83%) eller deltar i vanlig undervisning där 

läraren haft handledning av specialpedagog (80%). I högre utsträckning än andra 

länder ser de svenska politikerna orsaker till behov av stöd inte enbart hos eleven 

(74%) utan också i lärmiljön (72%). Den specialpedagogiska rollen får stor 

betydelse, även om uppfattningarna skiljde sig åt mellan kommunerna. I Norge 

däremot är det vanligare att en lärarresurs eller en assistent finns i klassrummet, 

följaktligen har specialpedagogen mindre betydelse, medan svenska politiker ser 
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det som önskvärt med en lärarresurs i klassrummet. Resultaten i Camerons et al 

(2012) undersökning pekar på att politiker i båda länder verkar för mer inkluderande 

undervisning men på olika sätt. 

Maggin et al (2020) har genomfört en intervjustudie i USA, i storstadsregioner i 

mellanvästern, på 25 olika skolor med 25 rektorer och biträdande rektorer som hade 

minst ett års erfarenhet av yrket. Genomsnittet för respondenterna låg på 10 års 

erfarenhet. I studien undersöktes rektorernas kännedom om effektiva 

ledaregenskaper, men främst rektorernas kunskap om den specialpedagogiska 

rollen, deras syn på ledaregenskaper inom specialpedagogik och hur de anser att 

rutinerna ska se ut för att stödja lärarledarskap. Denna studie visar att rektorerna har 

en medvetenhet om hur den specialpedagogiska rollen ska se ut samt vad de vill 

använda rollen till. De ser samarbete, ledarskap, förmåga till flexibilitet samt 

problemlösning som viktiga förmågor hos specialpedagogerna. Undersökningen 

visar däremot att specialpedagogerna är uteslutna från ledningsgrupper och går 

därför miste om möjligheter till ett specialpedagogiskt inflytande. Rektorerna ser 

ändå specialpedagogernas potential för ett transformerande ledarskap, dvs ett 

ledarskap som innebär att uppmuntra, inspirera och motivera, där rollen skulle 

kunna hjälpa lärare att utveckla högre kvalitet i sin undervisning. Maggin et al 

(2020) menar att rektorer behöver hitta en systematisk process för att hjälpa till att 

identifiera och stärka den specialpedagogiska rollen. Det behövs skapas en 

förståelse för hur rektorerna ser på samarbetet för specialpedagoger, vilka 

egenskaper de värdesätter hos professionen samt vilka hinder som finns för 

specialpedagogernas ledarskap.   

En annan amerikansk undersökning visar i likhet med Maggin et al (2020) att den 

specialpedagogiska rollen behöver stärkas. I en studie av Pregot (2020) ombads 485 

rektorer från fem delstater att i en digital enkätundersökning skatta sitt 

skolledarskap inom specialpedagogik och sitt generella skolledarskap. Bakgrunden 

till enkätstudien var skolornas behov av inkludering, och högre krav på detsamma 

i två federala lagar; Individuals with Disability Act som reglerar hur delstater 

tillhandahåller undervisning till elever med funktionsnedsättning och Every Student 

Succeeds Act som ska se till att alla elever får utbildning utifrån sin nivå. Enkäten 
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bestod av tjugo teman, tio inom generellt ledarskap (exempelvis budget, säkerhet, 

professionsutveckling och personalmöten) och tio om ledarskap inom 

specialpedagogik (exempelvis inkludering, särbegåvning, beteendeproblem och 

anpassningar), som rektorer behöver ha kunskap om. Frågorna ordnades under 

teman och presenterades i slumpmässigt blandad ordning. Enkäterna visar att 

rektorer skattar sin kunskap om generellt skolledarskap högt och skattar att de har 

väldigt lite kunskap kring det specialpedagogiska ledarskapet. Rektorerna skattar 

endast två teman som rör specialpedagogik bland de tio högst skattade, nämligen 

åtgärdsprogram och inkluderande undervisning. Sämst kunskap skattar rektorer 

effekten av olika undervisningsmetoder samt hur anpassningar och särskilt stöd bör 

ges. Pregot (2020) ställer sig frågande till detta resultat, varför rektorer med 

kunskap om inkluderande undervisning inte har mer kunskap om anpassningar och 

olika effektiva undervisningsmetoder. Pregot drar slutsatsen att rektorer endast har 

ytlig förståelse för hela det specialpedagogiska uppdraget, något som rektorerna 

noggrant behöver beakta. Trots att rektorerna enligt amerikansk skollag är 

ansvariga för inkludering av alla elever, lämnas det ansvaret oftast över till en 

specialpedagogisk funktion. I internationell forskning pekar Pregot (2020) på 

bristande specialpedagogisk kunskap hos rektorer medan Maggin (2020) visar på 

rektorers kunskap om vad rollen ska innebära men en osäkerhet kring hur rollen ska 

utföras. 

Enligt svensk skollag (SFS 2010:800) är rektor ansvarig för att alla elevers behov 

möts. I en svensk studie visar Ahlefeld Nisser (2014), genom kunskapande samtal 

med 24 rektorer i tre svenska kommuner, att rektorerna ofta har kunskap om det 

specialpedagogiska uppdraget. Däremot har rektorerna olika föreställningar om hur 

uppdraget ska genomföras och sannolikt olika synsätt på hur elevernas olika behov 

ska mötas. Rektorer ser vikten av att arbeta förebyggande och skapa samtalsarenor 

på skolor, där de specialpedagogiska professionerna kan möta arbetslag och 

enskilda pedagoger i kvalificerade samtal. Rektorerna anser också att 

specialpedagogen ska ha en slags spindelfunktion på skolan och arbeta med 

övergripande arbetsuppgifter, där innebörden i de uppgifterna skiljer sig åt.  
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Lindqvist (2013) belyser i sin studie, med tre olika frågeformulär riktat till 

utbildningschefer och rektorer, specialpedagoger och speciallärare, samt 

grundskollärare, hur olika yrkesgrupper upplever att specialpedagogens roll 

fungerar ute i verksamheten och vilken syn som finns på rollen. I 

enkätundersökningen av utbildningschefers och rektorers syn på specialpedagogens 

roll visar utfallet att det finns stora variationer i hur specialpedagogen används i 

olika kommuner (Lindqvist, 2013). De högsta utbildningscheferna och rektorerna 

anser att specialpedagogens uppdrag är att arbeta med dokumentation och 

handledning. Många specialpedagoger arbetar mer med skolutveckling och mindre 

med individuell specialundervisning. Resultatet visar också att de yrkesgrupper 

som tillfrågats anser att specialpedagogerna bör vara ansvariga och ha stort 

inflytande över arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd. 

Sammantaget visar både nationella och internationella studier att det finns en 

medvetenhet om specialpedagogikens betydelse hos rektorer, men kunskapen 

varierar. Däremot råder det olika föreställningar om vad den specialpedagogiska 

rollen ska innebära och hur uppdraget ska genomföras. 

Specialpedagogers och speciallärares perspektiv 
på den specialpedagogiska rollen 

Göransson et al (2014) menar att det finns väldigt lite forskning om speciallärare 

och specialpedagoger som yrkesgrupper även om förväntan är hög på dessa 

yrkesgrupper som ansvarar för eleverna i behov av särskilt stöd. Curran och 

Boddissons (2021) håller med om att det förväntas av SENCOs att de ska ha en 

viktig inverkan på genomförandet av både lokal och nationell skolpolitik. Trots 

förväntan på SENCOs finns det en otydlighet i hur rollen förstås och används i 

skolorna, vilket leder till att rollen ser olika ut på olika skolor. Variationen i hur 

skolor hanterar skolsvårigheter och specialpedagogens sätt att arbeta gör 

omfattande studier viktiga (Lindqvist, 2013). 

Göransson et al (2014) har undersökt specialpedagogers upplevelser av sin 

yrkesroll samt hur de hanterar och utövar sin roll. I studien skickades enkäter ut till 

alla specialpedagoger och speciallärare som har tagit examen i Sverige efter 2001. 
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Resultatet visade att specialpedagogerna hade en tydlig uppfattning om skolans roll 

i samhället och vad de anser att skolan ska prioritera. Specialpedagogerna i 

undersökningen ansåg skolans huvuduppgift vara att bidra till ett jämlikt samhälle 

och att arbeta för elevernas personliga utveckling och trygghet. Göransson et al 

(2014) diskuterar resultatet och framhåller att specialpedagogerna har en viss 

beredskap att arbeta med skolsvårigheter, men att variationen och komplexiteten i 

specialpedagogens arbetsuppgifter gör att det blir svårt att vara förberedd och ha 

kunskap som täcker alla områden som rör skolsvårigheter, särskilt med tanke på att 

de vanligaste svenska styrdokumenten inte innehåller några tydliga definitioner av 

specialpedagogers uppgifter (Göransson et al, 2014).  

Syftet med Curran och Boddisson (2021) studie är att belysa SENCOs roll i England 

efter en genomförd reform, en reform där politiker vill säkerställa sammanhängande 

transparenta och enhetliga bestämmelser för några av de mest utsatta i samhället. I 

studien deltog 15 SENCOs från både grundskolor och gymnasieskolor. Studien 

bestod av blandade metoder med insamling av både kvalitativ och kvantitativa data.  

Här undersöktes hur den specialpedagogiska rollen såg ut i olika miljöer samt synen 

på bredden och djupet i rollen. Curran och Boddisson (2021) undersökte tid och 

vilket stöd som ges för SENCOs, vilka nyckeluppgifter som SENCOs är engagerad 

i samt vilka hinder som finns för den framtida rollen. Resultatet visar att SENCO 

ofta har sitt specialpedagogiska uppdrag samtidigt med en annan roll i skolans 

verksamhet. Det saknas struktur för den specialpedagogiska rollen i bland annat tid 

och olika typer av stöd för att underlätta SENCOs arbete. Resultatet visar också en 

begränsning i hur rollen förstås av chefer och kolleger och Curran och Boddisson 

(2021) menar att det finns potential för förändring av rollen för att den ska fungera. 

Det finns även studier som visar att det råder olika syn på specialpedagog och 

speciallärare hos de båda specialpedagogiska professionerna, om än små skillnader. 

Takala och Ahl (2014) undersökte genom enkäter till 74 specialpedagoger och 

speciallärare vad deras arbetsuppgifter bestod av, i sex svenska storstäder, och 

utifrån resultatet diskuterar författarna om det är nödvändigt med två professioner. 

I studien uppger speciallärare och specialpedagoger att de har liknande uppgifter 

såsom undervisning och kartläggning av elever i svårigheter samt handledning. Den 



 19 (73) 
 

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

största skillnad som framkommer är att speciallärare har mer kunskap i sin 

inriktning i matematik, svenska eller utvecklingsstörning medan specialpedagoger 

har större kunskap i pedagogisk handledning. Takala och Ahl (2014) jämför 

resultatet med en tidigare finsk studie om det finska specialläraruppdraget. De 

svenska specialpedagogiska uppdragen jämförs med den finländska speciallärarens 

roll. Speciallärares största uppgift i Finland är att undervisa, ofta utanför 

klassrummet i små grupper, men också att anpassa material och en liten del består 

av handledning. Utifrån de båda svenska professionernas examensordning jämför 

forskarna den svenska specialläraren med den finländska specialläraren som 

undervisar mer och har mer stöd i skollagen kring sitt uppdrag. Den svenska 

specialpedagogen jämförs med brittiska SENCO p.g.a. sin koppling till skolledning 

och lärmiljöer. Således kommer forskarna fram till att både ett individperspektiv 

och ett övergripande skolperspektiv behövs men två professioner behövs däremot 

inte (Takala och Ahl, 2014). I motsats till Takala och Ahls (2014) slutsats 

framkommer i Ahlefeldt Nissers (2014) kunskapande samtal att skillnader i 

uppdragen behöver förstärkas. Där är de 23 specialpedagogerna, 12 speciallärarna 

och 24 rektorer samstämmiga kring speciallärarens roll som ska undervisa på 

individ- och gruppnivå, arbeta med ämnesutveckling samt handledning i sin 

inriktning. Att specialpedagogen ska utveckla lärmiljöer och verka för likvärdighet 

på organisationsnivå är de också överens om, men inte hur det arbetet ska utföras. 

Utifrån agentisk realism, en teori där det är mer än det mänskliga samspelet som 

skapar en situation, visar Ahlefeld Nisser (2014) på att olika föreställningar kring 

de specialpedagogiska yrkesrollerna beror på det sammanhang som skolans olika 

professioner befinner sig i. De skillnader som framkommer i handledning, 

spindelfunktion, samarbete med andra yrkesgrupper och verksamhetsnära arbete 

visar på att båda professioner behövs och att de ska nyttjas, men organisatoriska 

förändringar krävs för att tydligt särskilja dem (Ahlefeld Nisser, 2014).  

Det tycks alltså råda större samsyn kring speciallärarens roll än kring 

specialpedagogens bland rektorer och speciallärare och specialpedagoger. Vad 

specialpedagogen ska göra i sitt uppdrag är tydligare än hur det uppdraget ska 

utföras. Både ett individ- och ett organisationsperspektiv behövs, men det råder viss 
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tveksamhet kring om det specialpedagogiska perspektivet ska representeras av två 

professioner i Sverige.  

Lärares perspektiv på den specialpedagogiska 
rollen 

När Lindqvist (2013) skrev sin artikel om olika yrkesgruppers perspektiv på den 

specialpedagogiska rollen inom det svenska skolsystemet hade detta aldrig 

studerats tidigare. Då saknades även internationell forskning på detta område. I 

studien av Lindqvist (2013) medverkade lärare i skolor och förskolor. Studien 

belyste synen på hur specialpedagogens roll fungerar och borde fungera. Resultatet 

visar att det råder olika föreställningar om vad den specialpedagogiska rollen ska 

innehålla. Det är endast pedagogerna i förskolan som anser att läraren är den som 

ska ha ansvaret för elever i behov av stöd. Förskollärare anser att den 

specialpedagogiska rollen är sekundär. Majoriteten av lärare i skolan anser att 

specialpedagogen bör arbeta med specialundervisning individuellt eller i små 

grupper. Lärarna anser inte heller att specialpedagoger ska arbeta med 

skolutveckling. Majoriteten av alla yrkeskategorier anser att specialpedagogen ska 

arbeta med dokumentation samt ha överblick över personalen (Lindqvist, 2013). 

Förskollärare och grundskollärares uppfattning om rollen skiljer sig därmed åt. 

Hylander (2011) har genom intervjuer i fokusgrupper, där nio lärare tillsammans 

med andra professioner i skolan ingått, fått fram att lärarna ofta talar om 

elevhälsoteamet som en helhet utan att skilja på de olika yrkeskategorierna. De såg 

på elevhälsan som en grupp som existerande utanför deras verksamhet. Resultatet 

visade att lärarna hade mest kontakt med de professioner som fanns på skolan, 

främst skolsköterska och specialpedagog, och tyckte att specialpedagogens uppdrag 

var otydligt och att de inte riktigt visste vad de kunde förvänta sig. De efterfrågade 

mer konkret hjälp med elever och konkreta åtgärder i stället för handledning 

(Hylander, 2011). 

Kunskapslucka 

När vi sökt i databaser efter vetenskapligt granskade studier kring liknande 

frågeställningar som handlar om föreställningar om specialpedagogen och lärares 
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perspektiv på den specialpedagogiska rollen, har vi fått fram begränsat med 

forskning vilket vi tolkar som att det finns en kunskapslucka om lärarnas perspektiv. 

Studier om olika professioners föreställningar om den specialpedagogiska rollen 

och specialpedagogik finns i viss utsträckning, men de är få. Flera av studierna är 

dessutom 10 år gamla eller äldre. Då uppfattningar och förutsättningar kan variera 

över tid finner vi det angeläget att undersöka hur det ser ut i dagsläget. Vårt intresse 

och utgångspunkt är därför att undersöka hur lärares perspektiv på 

specialpedagogens roll ser ut i idag, för att vi ska hitta möjligheter att förtydliga vår 

framtida yrkesroll.  

 

Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt beskrivs val av teori och hur den används. Teorin presenteras där 

centrala begrepp lyfts fram för att förstå en organisation, dess medarbetare och 

samarbete dem emellan. Slutligen beskrivs hur teorin används i föreliggande studie.  

Agnafors och Levinsson (2019) menar att en teori kan förekomma i många olika 

delar av en uppsats, och kan hjälpa till att fånga upp vissa aspekter av den 

undersökta verkligheten för att få fram meningsfulla mönster. Nilholm (2021) 

argumenterar för att val av teori bör ske tidigt i forskningsprocessen, gärna i 

samband med metodval då det får konsekvenser för hur undersökningen läggs upp, 

till exempel hjälpa till att ställa relevanta frågor under insamlingen av empiri. 

Den specialpedagogiska rollen innebär samarbete med lärare, elever, 

vårdnadshavare, rektor och andra yrkesgrupper inom skolan, elevhälsoteam samt 

externa kontakter. Systemteorin enligt Gjems (1997) sätter relationer mellan 

människor i fokus där delen blir en viktig del av helheten. Nilholm (2021) förklarar 

systemteori som att delarna i ett system samverkar och samspelar med 

omgivningen. Därför valdes denna teori som grund för undersökningen av 

samverkan mellan lärare och specialpedagog, två professioner som utgör en 

pedagogisk yrkesgrupp kring barns lärande och utveckling i skolan. Då den 

specialpedagogiska rollen upplevs som otydlig av olika professioner passar teorin 
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väl i undersökningen kring just perspektiv på den specialpedagogiska rollen. Likaså 

kommer systemteori till användning i konstruktionen av enkäten i denna studie då 

lärares samarbete med specialpedagogen samt efterfrågan av det 

specialpedagogiska stödet undersöks. Även i analysen hjälper systemteori till att 

bidra med kunskap om lärares perspektiv och förväntningar på specialpedagogen 

så att den specialpedagogiska rollen kan förtydligas. 

Systemteori 

Detta arbete är baserat på systemteori med inspiration i huvudsak från Gjems (1997) 

och hur man kan arbeta i professionsgrupper. I systemteori enligt Gjems (1997) 

betecknar begreppet system en grupp individer som arbetar tillsammans, och på en 

skola finns olika sociala system exempelvis elever i en klass, lärarlaget, EHT 

(elevhälsoteam) etc. Ett socialt system består av olika delar, människor, som står i 

relation till varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Denna ömsesidiga 

påverkan, cirkularitet, innebär att handlingar och händelser i en del påverkar andra 

delar som i sin tur påverkar systemen emellan (Gjems, 1997).  Öquist (2018) liknar 

en organisation vid en spiraltrappa, där de översta stegen är bredare vilket gör de 

överordnade och styr över de lägre stegen/nivåerna i organisationen så att helheten 

fungerar. Gjems (1997) menar att ett system har både inre styrning i form av 

handlingar och samverkan mellan människor i systemet och yttre styrning där 

systemet anpassar sig till omgivningen och vice versa. 

I en organisation hänger systemen samman och påverkar varandra (Gjems 1997). 

En handling eller ett system måste förstås i relation till sammanhang eller de andra 

systemen i organisationen. Människors beteende i de sociala systemen skapar 

helheten. Det som händer i ett system behöver förstås ur ett helhetsperspektiv. Om 

någonting händer i ett system påverkar det helheten (Gjems, 1997). Systemet skapas 

av människor och strukturen påverkar hur beslut fattas och normer tolkas. Att skapa 

balans mellan distans och närhet gynnar flexibiliteten och kan ge uppkomst till fler 

lösningar på ett problem (Öquist, 2018). 

Människor i ett socialt system är i relation till varandra, i skolan även i relation till 

material och metod (Gjems, 1997). Relation mellan kollegor är beroende av 
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varandras kompetens, och relationen kan vara god eller ansträngande och påverka 

samarbetsklimatet. Det sociala systemet  står också i relation till skolledning, vilket 

påverkar kvaliteten i arbetet med eleverna beroende på trivsel, medbestämmande, 

insyn, delaktighet etc. (Gjems, 1997). Kommunikation mellan systemen är viktig 

för att göra det bästa inte bara för ett system, utan för helheten och för hela 

organisationen (Öquist, 2018). Vidare står helheten i relation till sin närliggande 

miljö liksom till lagar och förordningar (Gjems, 1997). 

En viktig faktor i systemteori är här-och-nu-perspektivet (Gjems, 1997). För 

utveckling i sin professionsutövning, för bättre kvalitet i de olika systemen och för 

helheten ligger intresset i hur man kan vidareutveckla relationer och vad man kan 

göra för att utveckla kvalitet i det man gör. Fokus på varför man gör som man gör 

syftar snarare till dåtid och utvecklar inte kvaliteten. Kvalitet behöver ofta bedömas 

i förhållande till något annat. Hur en situation ska bedömas är en process beroende 

av de människor som samverkar. Genom att skapa en relevant eller nödvändig 

skillnad kan utveckling ske. För en positiv förändring behövs stabilitet, trygghet 

och upprepning. Dock får inte strukturen och tryggheten bli ett mål i sig då det kan 

hämma utveckling (Gjems, 1997). Det säkra och förutsägbara är viktigt i en 

organisation, men för förändring behövs ett steg ut ur den rådande ordningen tas 

(Öquist, 2018). 

Cirkularitet bygger på en förståelse av att relationer och händelser påverkar 

varandra ömsesidigt (Gjems, 1997). Ett visst beteende får en respons som bidrar till 

att upprätthålla, reducera eller förstärka beteendet. Förståelsen av cirkularitet kan 

ge ökad insikt i hur individuellt och gemensamt handlande utvecklas i ett socialt 

system (Gjems, 1997). 

Hur vi upplever vår situation är ett resultat av vad som sker mellan oss (Gjems, 

1997). Det kan ibland vara svårt att upptäcka det som behöver utvecklas, något en 

individ utanför det sociala systemet kan ha lättare att upptäcka. Det är i mötet mellan 

två olika system som det särpräglade hos det ena blir synligt (Gjems, 1997).  
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Lärares samarbete i skolan inom systemteori 

Helheten innebär en skola för alla, där delarna som undersöks i föreliggande studie 

består främst av lärare och specialpedagog som samarbetar kring eleven. Enligt 

Gjems (1997) står delarna i relation till varandra och påverkar varandra ömsesidigt, 

vilket gör att specialpedagogen och läraren behöver ha en god relation. För att 

utveckling ska ske behöver utgångspunkten vara i ett här- och nu-tänkande utifrån 

lärarnas perspektiv. Detta sätts vidare in i ett större sammanhang tillsammans med 

specialpedagogen som är en annan del av systemet. Möten mellan olika system är 

därmed nödvändiga för att läraren ska komma längre i sitt arbete med eleven. 

Systemets delar påverkar varandra i en cirkularitet och skapar en högre kvalitet i 

mötet med eleven. Helheten har således utvecklats genom möten mellan olika 

system.    

 

Metod 
Här beskrivs val av metod och enkätundersökningen presenteras. Det beskrivs 

också hur urvalet har gått till, hur enkäten genomfördes, bearbetades och 

analyserades. Slutligen presenteras studiens trovärdighet samt vilka etiska principer 

som undersökningen vilar på.  

Metodval 

Då vårt syfte var att bidra med kunskap om lärares perspektiv på den 

specialpedagogiska rollen lämpade sig en kvantitativ metod i form av en 

webbaserad enkätundersökning väl. Vårt metodval blev således att genomföra en 

surveyundersökning. Agnafors och Levinsson (2019) hävdar att metoden i första 

hand ska relateras till uppsatsens syfte, då det handlar om att hitta den bäst lämpade 

metoden för att utveckla kunskaper om det man ämnar undersöka. Vi ville nå ut till 

en större grupp individer för att ha möjlighet att generalisera (Stukát, 2011).  

Den kvantitativa metodens styrka är bredden i det fenomen som undersöks, 

samband mellan olika fenomen och om utbredningen är olika i olika grupper (Tufte, 

2011). Med fördel kan en webbenkät användas då den är billig, går fort att nå ut till 
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många samt att det sker dataregistrering direkt vid avsändandet. Däremot kan det 

vara svårt att få uppmärksamhet och motivation hos urvalsgruppen att besvara 

enkäten (Dahmström, 2011).  

Enkätundersökning 

Utifrån frågeställningarna i detta arbete ville vi ta reda på lärares perspektiv på den 

specialpedagogiska rollen samt vilket stöd som efterfrågas i samarbetet med 

specialpedagogen. Det är viktigt att utforma frågor som mäter det som man är ute 

efter att mäta (Tufte, 2011). Något att tänka på var antal frågor som är rimligt att 

svara på utan att det känns alltför ansträngande. Vi ville att respondenterna skulle 

känna att deras deltagande var både uppskattat och betydelsefullt och att det skulle 

kännas positivt att delta i studien. Vi strävade efter att formulera frågorna korta och 

lättförståeliga med ett enkelt och vardagligt språk som alla kunde ta till sig och 

förstå. Enligt Bryman (2018) tröttnar respondenterna fortare på frågorna i en enkät 

än i en intervju. Det är viktigt att tänka igenom de faser en respondent genomgår 

när hen tolkar de frågor som ställs då det inte blir möjligt att kontrollera om frågorna 

uppfattas korrekt (Stukát, 2011). Först ska frågan tolkas och den måste innehålla 

begrepp som respondenten förstår. Frågan måste vara så noggrant utformad att det 

är lätt att förstå vilka typer av upplysningar som man är ute efter (Tufte, 2011). 

Dahmström (2011) beskriver en modell som bygger på hur respondenten möter 

frågan i fyra steg; att förstå frågan, att hitta ett svar, att bedöma vilket svar som ska 

ges och att slutligen avge ett svar. Respondenten måste ges möjlighet att justera 

svaren i social önskvärd riktning så att hen inte känner sig dum, generad eller 

omoralisk om hen svarar uppriktigt (Tufte, 2011). Vi genomförde en pilotstudie 

som Bryman (2018) menar är nödvändig för att hantera eventuella oklarheter och 

för att layouten ska vara enkel att förstå samt för att minska bortfallet. Utfallet av 

pilotstudien presenteras under rubriken genomförande. 

Enkäten bestod av 15 frågor (se bilaga 2) som alla syftade till att besvara våra 

frågeställningar i detta arbete, och var tänkta att kunna analyseras utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv vilket vi beskriver i avsnittet bearbetning/analys. 

Inledningsvis i enkäten som var skapad i Microsoft Forms fick respondenterna kort 

information om enkätens syfte där det även var beskrivet att genom att svara på 
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enkäten medges godkännande att delta i undersökningen. Enkäten inleddes med 

några personliga bakgrundsfrågor (Bryman, 2018). Enkäten var vidare utformad 

med slutna frågor där det gick att välja ett svarsalternativ, med flervalsfrågor och 

även med likertskala där respondenten fick ta ställning utifrån olika påståenden 

(Stukát, 2011). Någon fråga avslutades med ett öppet svarsalternativ där det fanns 

möjlighet att skriva om man saknade något svarsalternativ. Alla frågor och 

svarsalternativ var riktade mot vår grundläggande frågeställning i undersökningen 

(Bryman, 2018), dvs perspektiv på den specialpedagogiska rollen, samarbete med 

specialpedagogen och efterfrågat samarbete med specialpedagogen.  

Urval/Undersökningsgrupp 

Vårt mål var att nå ut till många personer för att få en bred syn utifrån 

frågeställningarna i arbetet.  

Ett systematiskt urval (Bryman, 2018) har skett bland kommuner i södra Sverige. 

Inledningsvis vände vi oss till en större kommun där det fanns många lärare att 

tillgå. Anledningen till att vi valde en kommun var att lärarna är verksamma i 

samma omgivning, under samma politiska styrning. Vi erbjöd lärare på de sex 

största grundskolorna i kommunen att delta i vår undersökning. Vi valde lärare i 

grundskolan eftersom vi anser att de representerar större delen av lärarkåren och 

har enligt skollagen (SFS 2010:800) och läroplan (Skolverket, 2016) skyldighet att 

arbeta för att barn som behöver stöd i verksamheten ska få det. Urvalet skedde 

utifrån en lista över lärare på de sex olika skolorna i alfabetisk ordning där de tio 

först listade på varje skola valdes. Listan begärdes ut från kommunen då lärares e-

postadresser är en offentlig handling. Det viktigaste var att lärarna hade anställning 

som lärare på en grundskola i kommunen, och kommunens lista över lärare skiljer 

inte mellan behöriga och obehöriga lärare.   

Innan vi inledde undersökningen funderade vi över bortfallet, det vill säga 

omfattningen av enheter som man saknar upplysning om, till exempel att man 

svarar ofullständigt eller inte svarar alls på enkäten. Om många respondenter av 

olika skäl väljer att inte delta i undersökningen kan det sluta med att 

sannolikhetsurvalet inte blir representativt (Tufte, 2011). Vi valde att skicka ut 
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enkäten till 60 lärare med målet att få in minst 30 svar. Då trodde vi att vi hade 

beaktat möjligheten av bortfall för att kunna analysera.  

Vi skickade ut enkäter till tio respondenter på sex olika skolor, och en påminnelse 

efter fem dagar. Då få svar inkom skickade vi ut fler enkäter till de nästkommande 

tio lärare utifrån våra listor. När 120 enkäter skickats ut till samma kommun, och 

vi fortfarande hade få svar, utökade vi vårt urval och valde att skicka ut enkäter till 

respondenter på de 6 största skolorna utifrån en liknande lista som i den första 

kommunen i ytterligare en kommun. Denna kommun valdes också efter 

storleksordning. Här ställdes vi inför dilemmat att lärarna då var verksamma i olika 

politiskt styrda kommuner, men vi kom fram till att i en likvärdig skola ska det inte 

spela någon roll för att bedriva undervisning. Det var viktigare att få in fler svar för 

analys i vår undersökning. I den andra kommunen vi valde inkom fler svar och 

respondenterna svarade inom någon dag från det att enkäten skickades ut. Antalet 

enkäter som skickades ut slutade på 240 och 30 svar inkom. Bortfallet blev mycket 

stort i likhet med vad Stukát (2011) skriver, att risken för bortfall är större vid en 

enkätundersökning då det är svårare att motivera en stor, ofta anonym grupp vilket 

vårt urval var.   

Genomförande 

Vi valde att inleda vår undersökning med en pilotstudie där några lärare samt två 

specialpedagoger på en för oss känd skola fick testa att besvara frågorna i enkäten. 

Bryman (2018) menar att pilotstudier kan bli särskilt viktiga vid en 

enkätundersökning eftersom det då inte finns några intervjuare närvarande som kan 

hantera eventuella oklarheter. Sist i pilotstudieenkäten lade vi till ett öppet 

svarsalternativ där respondenterna kunde tala om hur de upplevde 

frågeställningarna, svarsalternativen och enkäten i helhet. Justeringar av 

enkätfrågor och svarsalternativ genomfördes utifrån pilotstudien. Vi begränsade 

svarsalternativen i frågan om utbildning till endast behörig eller obehörig lärare. Vi 

ändrade ett öppet svarsalternativ som var komplement till en fråga från att vara 

obligatorisk. Vi förtydligade också att respondenten kan välja flera svarsalternativ 

på de frågor där det var möjligt.  
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Presentationen av undersökningen för respondenterna skedde genom ett missivbrev 

(se bilaga 1) som var välformulerat för att locka till deltagande. Missivbrevet 

beskrev forskningens bakgrund, syfte till studien samt vilka rättigheter 

respondenten hade utifrån forskningsetiska principer. Vi tog fasta vid Bryman 

(2018) som rekommenderar att man utformar ett bra introduktionsbrev som 

förklarar syftet med undersökningen, varför den är viktig och hur respondenterna 

valts ut. Stukát (2011) menar att här presenterar forskaren sig, vad undersökningen 

har för syfte och betonar vikten av att vara tydlig i sitt missivbrev. Brevet skickades 

ut via respondenternas mailadresser samtidigt som den digitala enkäten. 

Respondenterna hade möjlighet att svara på enkäten i 10 dagar. Efter 5 dagar 

skickades en påminnelse. När enkätsvaren samlats in stängdes enkäten och 

materialet analyserades.  

Bearbetning/Analys 

Enligt Stukát (2011) kan det vara bra att kategorisera frågor och svarsalternativ i 

förhand och komplettera med öppna frågor. Här valde vi tre olika kategorier som 

vi utgick ifrån redan då vi skrev våra enkätfrågor. Kategorierna var tänkta att 

underlätta analysen ur ett systemteoretiskt perspektiv. Som utgångspunkt inför 

enkäten hade vi delat in vårt arbete i tre frågeställningar: vilka perspektiv lärare har 

på den specialpedagogiska rollen, vilket samarbete som finns i nuläget samt vilket 

samarbeta man skulle önska tillsammans med specialpedagogen. När vi sedan 

bearbetade och sammanställde svaren utgick vi ifrån kategorierna där vi sorterade 

in våra svar.  

Vi har använt oss av en webbenkät i Microsoft Forms som gör en sammanställning 

av svaren i tabeller och diagram när de skickas från respondenten (se bilaga 3). 

Datan behövde bearbetas ytterligare för att få fram samband mellan variablerna. 

Fangen och Sellerberg (2011) förklarar att analys kan översättas med förenkling, 

att målet är att få fram en helhetsbild från datan. Bryman (2018) redogör för 

univariat analys, dvs analys av en variabel i taget i olika tabeller och diagram, och 

bivariat analys, dvs analys av två variabler för att visa hur de är relaterade till 

varandra. Det innebär att se samband mellan olika variabler, och där har vi använt 

Excel när vi bearbetat datan. Statistisk analys räcker inte, resultaten måste tolkas 
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och slutsatser dras om den sociala verklighet som undersöks (Fangen & Sellerberg, 

2011). När vi fått fram diagram av variablerna i enkäten har vi diskuterat vad 

resultatet visar på och därefter sammanfattat varje diagram i text. Datan behövde 

sedan analyseras ytterligare med hjälp av vår valda teori, systemteorin. I helheten, 

som är en skola för alla, undersöks delen där läraren har samarbete med 

specialpedagogen. Här-och-nu-tänkandet undersöks genom hur samarbetet ser ut 

idag och cirkularitet genom lärares samarbete med andra delar i skolan. Vidare 

undersöks relationer i frågan om samarbetet med specialpedagogen är tillräckligt 

och om lärare är nöjda med samarbetet, liksom kvaliteten undersöks genom vilket 

samarbete som lärare saknar med specialpedagogen. Möten mellan olika system 

undersöks genom frågan i vilken utsträckning lärare samarbetar med 

specialpedagogen och EHT i jämförelse med andra lärare. I resultatavsnittet 

presenteras vår empiriska undersökning. Först presenterar vi urvalgruppen och då 

respondenterna är få använder vi antal för att få en bakgrundsbild av de lärare som 

deltagit i undersökningen. Resultatet presenteras sedan i procent i diagram för att 

tydliggöra resultatet och göra det lättare för läsaren att förstå. Resultatet av hela 

enkätundersökningen presenteras i avsnittet resultat under rubrikerna perspektiv på 

den specialpedagogiska rollen, lärares samarbete med specialpedagogen samt 

efterfrågat samarbete med specialpedagogen. Trots det stora bortfallet har vi 

hanterat inkomna data på ett vetenskapligt sätt. 

Trovärdighet och giltighet 

Fangen och Sellerberg (2011) hävdar att trovärdigheten garanteras genom att 

datainsamlingen planeras och genomförs på ett noggrant sätt. Enkätfrågorna var 

planerade och genomtänkta från konstruktion av enkät till analys för att tydligt 

kunna belysa vilka svar som framkom i vår undersökning. 

Valet av en kvantitativ undersökning i form av digitala enkäter grundade sig i att vi 

skulle få en spridning av svaren då respondenter från olika skolor deltog. Då endast 

30 svar inkom av 240 utskick i vår undersökning är det inte möjligt att garantera att 

undersökningen skulle visa på reliabilitet och bli likvärdig nästa gång den 

genomförs (Bryman, 2018). Bortfallet var för stort.  
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De 30 svar som inkommit visar på resultat som går att analysera utifrån 

frågeställningarna i undersökningen. Respondenterna har svarat på frågor vid ett 

tillfälle och upplevelser under dagen på arbetet kan mycket väl påverka vad de har 

svarat på frågorna, vilket påverkar validiteten i undersökningen (Bryman, 2018).  

En svårighet är att generalisera från urval till population p.g.a. de fel som kan ske i 

processen av urval och bortfall (Bryman, 2018). Eftersom föreliggande 

undersökning omfattar ett litet antal lärare, och vi inte har vetskap om spridningen 

på de valda skolorna som lärarna arbetar på, så görs inga anspråk på att hitta 

generaliserbara resultat. Svaren som inkommit överensstämmer med tidigare 

forskning. Vårt resultat ger en bild av lärares perspektiv på den specialpedagogiska 

rollen och presenteras i avsnittet resultat med ödmjukhet inför det stora bortfallet. 

Forskningsetiska övervägande 

Bryman (2018) redogör för de grundläggande etiska principer i forskning, vilka 

motsvarar Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Informationskravet uppfylldes 

genom att både i missivbrevet och i enkätens introduktion informera om 

undersökningens syfte och frivilligt deltagande. Samtyckeskravet om rätten att själv 

bestämma över sin medverkan fullgjordes genom enkätens första fråga. 

Konfidentialitetskravet som ger anonymitet av respondenterna uppfylldes genom 

hemliga kopior i mailutskicket samt att enkäterna inte gick att spåra till någon 

enskild person eller skola, inte heller i slutrapporten. Nyttjandekravet som innebär 

att insamlade uppgifter endast används för forskningsändamål förklarades i 

missivbrevet.  

De forskningsetiska principerna har vi informerat om och länkat till i det missivbrev 

som följde med enkäten, samt att vi inledde enkäten med en fråga om samtycke. 

Med en kvantitativ metod följer en distans mellan forskaren och den undersökte, 

där forskaren går på bredden i stället för djupet samt att intresset ligger i det 

gemensamma eller genomsnittliga och inte i det säregna (Holme & Solvang, 2011). 

Här måste vi dock reservera oss för att det gemensamma eller genomsnittliga inte 

är helt pålitligt på grund av så få inkomna svar. Även om enkäten är anonym är det 

viktigt enligt Dahmström (2011) att tänka på att det är individer som deltar frivilligt 
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med att svara på en del personliga frågor. Det är viktigt att enskilda uppgifter inte 

kan röjas från tabeller och diagram. Vid överföring av data via internet behöver 

också säkerheten och integriteten garanteras. Våra enkäter var inte kopplade till 

någon specifik person, utskicket skedde via hemliga kopior, e-mailadresser 

raderades efter utskick och påminnelse samt att vår insamlade data hanterades med 

respekt utifrån forskningsetik. 

 

Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen. Resultatet 

presenteras med procentsats av svaren i stapeldiagram. En beskrivning av 

urvalsgruppen sker i text inledningsvis utan diagram och presenteras således i antal. 

Därefter presenteras undersökningen i diagram och endast det som är relevant för 

analys beskrivs i text. Alla diagram presenteras således inte i resultatet men finns 

med i bilaga 3. 

Lärare i grundskolan har samtyckt till deltagande i enkätundersökningen. 30 svar 

har inkommit varav 27 uppger sig vara behöriga lärare och 3 obehöriga, men alla 

30 respondenter redovisas i resultatet. Den minsta svarsgruppen arbetar i 

förskoleklass där det är 5 deltagare som har svarat. I övrigt är fördelningen relativt 

jämn med 8st svar i årskurs 1–3, 8st svar i årskurs 4–6 och 9st svar i årskurs 7–9. I 

resultatet presenteras respondenterna som lärare i grundskolan, förutom i de fall där 

det finns intresse av att jämföra svaren från lärare i de olika stadierna.  

Majoriteten av respondenterna, 77%, har minst 6 års erfarenhet i yrket. Nästan 

hälften, 43%, har över 20 års erfarenhet. Detta tyder på att lärarna som deltagit i 

enkätundersökningen är erfarna lärare.  



 32 (73) 
 

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

 

Figur 1 Lärare i grundskolan antal år i yrket. 

 

Lärarna i grundskolan har fått svara på frågan om hur många år de har arbetat på 

sin nuvarande arbetsplats. De allra flesta, dvs 87%, har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats i två år eller mer.   

 

Figur 2 Lärare i grundskolan antal år på nuvarande arbetsplats. 

Lärares perspektiv på den specialpedagogiska 
rollen 

För att ta reda på lärares perspektiv på den specialpedagogiska rollen ställdes frågan 

vad respondenten tror ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter. Dessutom ställdes 

samma fråga om speciallärarens arbetsuppgifter för att undersöka om lärare är 

medvetna om likheter och skillnader i de båda specialpedagogiska professionerna.  
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Genom att jämföra de olika specialpedagogiska professionerna synliggörs vilken 

uppfattning lärare har om innehållet i specialpedagogens roll.  

Resultatet visar en stor skillnad mellan specialpedagog och speciallärare 

beträffande undervisning. Det finns en enighet hos respondenterna om att de tror 

att specialläraren undervisar både enskild elev och grupp vilket specialpedagogen 

inte tros göra. Endast 27% och 20% tror att specialpedagogen undervisar enskild 

elev och grupp. Samtidigt finns en enighet om att respondenterna tror att 

specialpedagogen handleder lärare, 93% uppger det. Få respondenter, 33%, tror att 

specialpedagogen stöttar rektor i kvalitetsarbete samt leder utveckling i det 

pedagogiska arbetet. Alltså tror inte lärare att specialpedagogen arbetar på 

organisationsnivå i någon större utsträckning. Lärares tolkning av kartläggning är 

att det sker i större utsträckning av elev än av lärmiljö, och att det främst är uppgifter 

som specialpedagogen har. Till sist har uppgiften att medverka vid 

betygsättningsfrågor inte tillskrivits specialpedagogen, endast 7% av lärarna tror 

det är en uppgift som specialpedagogen deltar i.  

De största skillnaderna mellan de två specialpedagogiska professionerna återfinns 

alltså i lärares tolkning av arbetsuppgifterna undervisning och handledning samt 

betygsättningsfrågor. De största likheterna mellan specialpedagog och speciallärare 

tror lärare vara främst analys av elevers svårigheter, men också kartläggning och 

pedagogiska utredningar.   
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Figur 3 Vad lärare tror ingår i specialpedagogens/speciallärarens arbetsuppgifter. 

 

Lärares samarbete med specialpedagog 

För att analysera lärares samverkan i skolan ställdes frågan i vilken utsträckning 

lärare samarbetar med andra lärarkollegor, förstelärare, skolledning/rektor, 

vårdnadshavare, specialpedagog, speciallärare och EHT. Lärare fick skatta sitt 

samarbete på en femgradig skala. Här presenteras det resultat som ger svar på 

arbetets frågeställning, dvs lärares samarbete med specialpedagog och EHT men 

också det samarbete som i stor utsträckning finns med andra lärarkollegor som 

jämförelse. 

Lärare i grundskolan har skattat samarbetet med specialpedagogen. 90% av lärarna 

uppger att ett sådant samarbete finns i någon utsträckning. Över hälften av 

respondenterna har ett högt samarbete med specialpedagogen. Detta visar på att de 

allra flesta lärare ute på skolorna samverkar i någon form med specialpedagogen. 

Då specialpedagogen tillsammans med andra professioner ingår i elevhälsoteam 

finns även där samarbete. Majoriteten, 97%, skattar ett samarbete med EHT i någon 

utsträckning. Även här tyder resultatet på att lärare samverkar för att anpassa sin 

undervisning för alla sina elever.  
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Vad gäller lärares samarbete med någon av de övriga professionerna visar resultatet 

tydligt på ett samarbete i någon utsträckning. Samtliga lärare har samarbete med 

andra lärarkollegor och även med vårdnadshavare. Å andra sidan visar resultatet att 

en stor andel av lärarna inte uppger något samarbete med förestelärare och 

speciallärare. Att 40% av lärarna uppger att samarbete saknas med speciallärare kan 

vara en missvisande siffra då några respondenter skriver: ”…då vi inte har någon 

speciallärare” och ”eftersom alla skolor inte har speciallärare och specialpedagoger 

anställda samtidigt”. 

Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen ett positivt resultat vad gäller 

lärares samarbete med olika yrkesgrupper inklusive specialpedagogen och EHT. 

Samtliga lärare har något samarbete med andra lärare, varav en stor majoritet har 

skattat ett högt samarbete. Dock uppger en liten andel av lärarna att inget samarbete 

finns med specialpedagog eller elevhälsoteam. 

 

Figur 4 Lärares samarbete med olika yrkesgrupper. 

 

För att ta reda på om det finns skillnader på samarbetet med specialpedagogen 

utifrån vilka ålderskategorier lärare arbetar med har vi valt att synliggöra hur 

samarbetet ser ut genom att visa det i ett diagram där vi har delat upp de olika 
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ålderskategorierna. Resultatet visar på en liten tendens till att ju äldre eleverna är ju 

högre är samarbetet med specialpedagogen. Av lärare i åk F–3 anger dessutom 38% 

att de inte har något samarbete med specialpedagogen alls. Bortfallet var från början 

stort, och när frågorna bryts ned till olika stadier blir underlaget ännu mindre vilket 

gör att resultatets tillförlitlighet blir svagt. 

 

Figur 5 Lärares samarbete med specialpedagog, årskursvis. 

 

På frågan i vilken utsträckning lärare samarbetar med specialpedagogen på olika 

sätt har lärare skattat sitt samarbete på en femgradig likertskala.  

Lärare har ett högt samarbete med specialpedagogen vad gäller kartläggning av 

elev, göra anpassningar och skriva åtgärdsprogram. Hälften eller över hälften 
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Slutligen visar resultatet kring samarbete med specialpedagogen att kartläggning av 

lärmiljö och utveckling av verksamheten är de kategorier där flest lärare uppger att 

det inte finns något samarbete alls. Resultatet visar på kategorier av arbetsuppgifter 

på organisationsnivå där det inte alls finns något samarbete med specialpedagogen. 

 

Figur 6 Områden där lärare skattat samarbete med specialpedagogen. 
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7). Lärarna på grundskolan fick också ta ställning till påståendet ”Jag är nöjd med 

det samarbete jag har med specialpedagogen idag”. De fick skatta på en skala från 

0 till 10, där 0 var instämmer inte alls och 10 var instämmer helt och hållet. 

Microsoft Forms graderar svaret positivt vid 9 och 10, passivt svar mellan 7 och 8 

och negativt svar om man svarade 0–6. Även här tyder svaren på att det samarbete 

som finns inte uppfyller lärares förväntningar då över hälften skattar att de inte är 

nöjda med det samarbete som finns med specialpedagogen (figur 9). 

Då resultatet tyder på att samarbetet med specialpedagogen ökar i de högre 

årskurserna undersöks om respondenterna i de olika stadierna anser samarbetet är 

tillräckligt. Resultatet tyder inte på något sådant samband, då ålderskategorin 4-6  

är de lärare som i störst utsträckning anser att samarbetet är tillräckligt (figur 8). 

 

Figur 7 Lärares syn på omfattningen av samarbetet med specialpedagogen. 
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Figur 8 Lärares syn på omfattningen av samarbetet med specialpedagogen fördelat över stadier. 

 

 

Figur 9 Lärares nöjdhet med samarbetet med specialpedagogen. 
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som är nöjda. I figur 10 har de som är nöjda med specialpedagogen plockats ut för 

att se på vilket stadie de är.  

 

Figur 10 Olika lärargruppers nöjdhet med samarbetet med specialpedagogen.  
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Figur 11 Lärare med högt samarbete uppskattad nöjdhet. 
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Figur 12 Lärares åsikt om ansvar för att utveckla samarbetet med specialpedagogen. 
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Figur 13 Lärares efterfrågade samarbete med specialpedagogen. 
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undervisningssituationen och har direkt påverkan på eleven. Jämförelsen belyser att 

delar av den specialpedagogiska rollen är tydlig i systemet. Beroende på lärares 

perspektiv på den specialpedagogiska rollen och hur specialpedagogen ikläder sig 

rollen formas relationen mellan specialpedagog och lärare ömsesidigt. Öquist 

(2018) förklarar att system har en inre styrning genom samverkan mellan människor 

i systemet och att det är rektor eller skolledning som styr över delar i systemet. 

Därmed påverkas specialpedagogens uppdrag och roll på skolan även av rektor. 

Lärarna i undersökningen har en förställning om specialpedagogens 

handledningsuppdrag men efterfrågar mer specialpedagogiskt stöd på individnivå 

med eleven, i något fall undervisning av enskild elev eller elever vilket är något 

som ingår i speciallärarens uppdrag. Därmed framkommer en obalans mellan 

delarna i systemet. 

Enligt Gjems (1997) är ett system en grupp individer som arbetar tillsammans och 

påverkar varandra. Resultatet av enkäten visar på ett högt samarbete mellan lärare 

vilket tyder på en fungerande del i systemet. Samarbete med specialpedagogen 

finns i varierande utsträckning. Frågan uppkommer om varför samarbetet är 

annorlunda mellan lärare-lärare och lärare-specialpedagog? De utgör ju trots allt en 

gemensam pedagogisk yrkeskategori kring eleven. Gjems (1997) menar att man 

behöver förstå vad som händer i ett system ur ett helhetsperspektiv, vilket i vår 

undersökning visar på en otydlig roll för specialpedagogen då respondenterna inte 

tillskriver specialpedagogen de uppgifter som faktiskt ingår i rollen såsom till 

exempel utvecklings- och kvalitetsarbete. Då resultatet visar på ett högt samarbete 

mellan lärare och specialpedagog på individnivå kring eleven, men däremot ett lågt 

samarbete på gruppnivå, innebär detta att ett större helhetsperspektiv skulle 

behövas.  

Relationer 

Kollegor är beroende av varandras kompetens (Gjems, 1997). Som utfallet av 

enkäten visar fungerar samarbetet olika mellan olika delar. Lärare samverkar med 

andra lärare, men inte i lika hög utsträckning med specialpedagog och ännu mindre 

med skolledning för att anpassa undervisningen för alla elever. Detta skulle kunna 

påverkas av relationen och hur kompetensen förmedlas mellan de olika 



 45 (73) 
 

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

professionerna och direkt påverka barnets utveckling i mötet med sin lärare. 

Beroende på vilken lärare som möter barnet kommer relationen påverka barnet och 

dess utveckling. Lärare står inte bara i relation till andra i systemet utan också i 

relation till metod och material (Gjems, 1997). Detta är en del av lärmiljön, och det 

framkommer i undersökningen att det knappt finns något samarbete med 

specialpedagogen kring kartläggning av lärmiljö eller utveckling av den 

pedagogiska verksamheten.  

Många av lärarna i undersökningen anser det vara allas ansvar att utveckla 

relationerna i ett system för elevens bästa, även de flesta lärare anser sig inkluderade 

i det ansvaret, men det är också flera stycken som anser det enbart är rektors ansvar. 

Öquist (2018) betonar kommunikation mellan systemen för att helheten ska fungera 

på bästa sätt. Rektor styr verksamheten, men alla i systemet behöver vara delaktiga, 

och vår undersökning tyder på att så inte alltid är fallet. Utifrån ett 

relationsperspektiv synliggörs att lärare i vår undersökning efterfrågar något slags 

samarbete med specialpedagogen då de inte anser att samarbetet i nuläget är 

tillräckligt, samt att de inte är nöjda med det samarbete som finns. En lärare skriver: 

”Vi samarbetade mycket med vår förra specialpedagog”, vilket förstärker 

betydelsen av goda relationer för ett gott samarbete mellan delar i systemet för att 

helheten ska fungera. Således tyder resultatet på att kommunikation och kompetens 

behöver synliggöras och förtydligas i alla delar av systemet. 

Här och nu-tänkande, cirkularitet 

Enkätundersökningens resultat visar att lärares här- och nu-tänkande finns i den 

höga utsträckning av samarbete de har med olika professioner. Samtliga lärare 

samarbetar med andra lärare och det finns någon form av samarbete med 

specialpedagogen eller EHT. Dock anser lärarna det samarbete inte vara tillräckligt 

och inte ha den kvalitet som lärarna skulle önska. Att lärarna efterfrågar ett 

samarbete, även det på individnivå kring eleven, kan visa på en okunskap av den 

specialpedagogiska rollen eller att lärare inte anser att specialpedagogen har rollen 

att utveckla lärmiljö eller den pedagogiska verksamheten. Då lärare efterfrågar mer 

direkt stöd på individnivå till eleven av specialpedagogen, kommer händelser och 

beteenden i dessa delar av systemet att påverka barnet. Enligt Gjems (1997) behövs 
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såväl ett här- och nu-tänkande som cirkularitet för utveckling i sin 

professionsutövning och bättre kvalitet i de olika systemen. Det lärare och 

specialpedagog gör, förändrar eller utvecklar påverkar andra i systemet. Att då inte 

samverka mer på grupp- eller organisationsnivå, att lärare efterfrågar mer utav det 

som redan görs på individnivå kring eleven, påverkar cirkularitet negativt och 

försvårar utveckling i arbetet med lärmiljöer och pedagogisk utveckling. 

Enligt Gjems (1997) kan tolkningen av en situation variera beroende på person. 

Urvalsgruppen i vår undersökning består av lärare med lång arbetslivserfarenhet 

och endast ett fåtal är nya på sin arbetsplats. Detta innebär att de bör ha en god 

förståelse för sitt samarbete både inom yrkesgruppen och med andra yrkesgrupper 

inom skolan. En god förståelse för den ömsesidiga påverkan, cirkularitet. Gjems 

(1997) menar att ett visst beteende får en respons som bidrar till att upprätthålla, 

reducera eller förstärka ett beteende. Detta kan vi se i enkätundersökningen då 

likheterna mellan specialpedagogen och specialläraren upplevs vara att båda roller 

analyserar elevers svårigheter, kartlägger elever och gör pedagogiska utredningar. 

Dessutom skriver några lärare angående vilket specialpedagogiskt stöd som 

efterfrågas av specialpedagogen: ”Mer direkt arbete med elever”. ”Undervisning av 

enskilda elever och grupper”. Dessa uppgifter ingår i speciallärarens uppdrag, vilket 

undersökningen också visar att lärare har en föreställning om. Då de båda rollerna 

delvis har samma ansvarsuppgifter och dessa exempel ligger på individnivå, kan 

lärare i undersökningen ha bidragit till att upprätthålla och förstärka beteenden. 

Detta försvårar för specialpedagogen att tydliggöra sin kompetens i relationerna och 

förändra sitt och lärarnas beteende. Då förändring i en del påverkar hela systemet 

är förändringen beroende av relationer som skapats. Gjems (1997) menar att för 

utveckling i sin professionsövning behövs relationer vidareutvecklas. 

Kvalitet och möten mellan olika system 

Lärarna i undersökningen har lång erfarenhet och ett bra samarbete sinsemellan 

vilket enligt Gjems (1997) kan innebära att de utvecklat rutiner och 

samarbetsmönster som de är ganska omedvetna om. Det är då svårt att se hur saker 

och ting hänger samman och hur man kan vidareutveckla sina relationer och 

handlingar. Därför kan det vara bra att träffa representanter från andra system 
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(Gjems, 1997). Lärarna uppger att de har ett stort samarbete med andra lärare men 

behöver också någon annans perspektiv såsom specialpedagog, EHT eller 

skolledning, för att utvecklas ytterligare. Lärare tillskriver inte heller 

specialpedagogen uppgiften att leda utveckling, vilket visar på en okunskap om 

specialpedagogens utvecklingsuppdrag och kan hämma kvaliteten i systemet. 

Öquist (2018) menar att skapa balans mellan närhet och distans, gynnar 

flexibiliteten och kan ge fler lösningar på ett problem. Det visar sig i vår 

undersökning genom att de lärare som uppger att de har ett högt samarbete med 

specialpedagogen också skattar att de är nöjda med det samarbetet. De flesta lärare 

anser också att flera parter i verksamheten är ansvariga för att tillsammans utveckla 

verksamheten för barnets bästa.  

Sammanfattning av resultat 

Vad gäller lärares perspektiv på den specialpedagogiska rollen visar vår 

enkätundersökning att rollen delvis är tydlig. Lärarna i undersökningen visar på en 

föreställning om handledningsuppdraget men inte om utvecklingsarbetet på grupp- 

och organisationsnivå i samma utsträckning. Lärarna tror att specialpedagogen har 

arbetsuppgifter som ligger på individnivå, inklusive undervisning. Resultatet visar 

att lärarna i undersökningen tror det är små skillnader mellan specialpedagogens 

och speciallärarens roller. Det framkommer också tydligt att lärarna tror att det är 

specialläraren som har undervisning i sitt uppdrag.   

Lärarnas samarbete varierar mellan olika yrkesgrupper. Alla lärare i 

undersökningen uppger att de samarbetar med andra lärare medan majoriteten av 

lärarna samarbetar med specialpedagogen. Det samarbete som finns med 

specialpedagogen anser lärarna inte vara tillräckligt och de är inte nöjda med det 

samarbete de har, med undantag av de som har ett högt samarbete med 

specialpedagogen där majoriteten är nöjda. 

Lärarna efterfrågar mer samarbete med specialpedagogen. De efterfrågar mer 

samarbete av det som redan finns, dvs samarbete på individnivå kring elev, men 

visar en liten tendens till att också efterfråga samarbete kring elevgrupp och 

lärmiljö.  
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Slutsats utifrån analys 

Vilka perspektiv har lärare i grundskolan på den specialpedagogiska rollen? 

Lärarna i undersökningen tror att speciallärare undervisar och har kontakt med 

eleven samt att specialpedagogen har ett uppdrag att handleda lärare som får 

indirekt påverkan på eleven. Detta visar på en viss tydlighet i den 

specialpedagogiska rollen och en balans i systemet. Lärare tror också att 

specialpedagogen arbetar mer på individnivå kring eleven och ser inte ett 

helhetsperspektiv, och därmed framkommer en obalans mellan delarna i systemet. 

Respondenterna tillskriver inte specialpedagogen de uppgifter som faktiskt ingår i 

den specialpedagogiska rollen såsom till exempel utvecklings- och kvalitetsarbete, 

vilket innebär att ett större helhetsperspektiv skulle behövas för att tillgodose alla 

elevers behov. 

Vilket specialpedagogiskt stöd efterfrågar lärare på grundskolan från 

specialpedagogen? 

Lärarna i undersökningen efterfrågar samarbete i högre utsträckning samt mer 

specialpedagogiskt stöd av det som redan erbjuds av specialpedagogen. Utifrån ett 

relationsperspektiv synliggörs att lärarna inte anser att samarbetet i nuläget är 

tillräckligt, samt att de inte är nöjda med det samarbete som finns. Detta påverkar 

cirkularitet negativt, försämrar kvaliteten och försvårar utveckling. Lärarna i 

undersökningen samverkar inte så mycket med specialpedagogen på grupp- eller 

organisationsnivå kring eleven, utan efterfrågar mer utav det som redan görs på 

individnivå. Således tyder resultatet i vår undersökning på att kommunikation och 

kompetens behöver synliggöras och förtydligas i alla delar av systemet för att den 

specialpedagogiska rollen ska bli tydlig och för ett bättre förebyggande och 

främjande arbete. 

 

Diskussion 
I denna del diskuteras metod och resultat utifrån litteratur och tidigare forskning. 

Vi kommer även diskutera resultatens implikationer i vår framtida profession som 

specialpedagog. Till sist finns ett avsnitt om vilka nya frågeställningar som väckts 

under arbetets gång och som kan beforskas vidare. 
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Metoddiskussion 

Eftersom vi strävade efter en bred syn för att generalisera (Stukát, 2011) men få 

svar inkom kan vi inte riktigt lita på resultatet och dra några slutsatser kring 

populationen. Valet av att genomföra en enkätstudie i undersökningen var ett 

lämpligt metodval som gav tydliga svar på frågeställningarna i arbetet. En kvalitativ 

intervju, en semistrukturerad intervju (Bryman, 2018) hade möjligen lämpat sig väl 

för vår undersökning, att genomföra ett antal intervjuer som skulle kunna motsvara 

våra få enkätsvar. Fangen och Sellerberg (2011) menar att undersökningen får 

trovärdighet genom att den planeras och genomförs noggrant. I efterhand upplever 

vi att förarbetet lönade sig och enkäten var smidig att läsa av och analysera, men vi 

hade aldrig kunnat ana det stora bortfallet som begränsar trovärdigheten.  

Något vi däremot har konstaterat är att även om det läggs mycket vikt och 

förberedelser inför en studie med frågor som är väl genomtänkta och lätta att förstå 

(Fangen och Sellerberg, 2011), så väljer respondenter bort att svara på enkät som 

kommer digitalt. Möjligen är det annat såsom tid och prioritering som påverkar om 

de väljer att svara eller inte. Vår erfarenhet överensstämmer med Dahmström 

(2011) som beskriver att det är svårt att skapa uppmärksamhet och motivation till 

att besvara digitala enkäter. Att svara på en enkät är mer opersonligt än att möta 

respondenten i en intervju. Detta har väckt tankar om hur genomförandet hade 

kunnat göras på annat sätt. Vi hade kanske möjligen kunnat öka svarsfrekvensen 

genom ett personligt besök på de olika skolorna, något som var svårt i den rådande 

pandemin. Ett annat sätt hade kunnat vara att kontakta rektor på de olika skolorna 

för att få hjälp att skapa tid till att besvara enkäten. Problemet kvarstår ändå att det 

är svårt att få tillträde till fältet (Bryman, 2018).  Funderingar har också väckts om 

olikheter mellan kommuner, om varför respondenterna i kommun nummer två var 

mer tillmötesgående med att svara på enkäter än kommunen vi skickade ut enkäter 

till först.  

I en fråga i Microsoft Forms har vi fått fram resultat som vi inte känner oss helt 

nöjda med. I frågan fick respondenterna ta ställning till om man var nöjd med 

samarbetet med specialpedagogen på en skala mellan 0–10. Här räknade 

programmet ut att svaret var positivt vid svar 9 och 10, passivt svar mellan 7 och 8 
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och negativt svar om man svarade 0–6. Detta upplevde vi missvisande. Vi skulle i 

stället haft tre svarsalternativ såsom positivt, negativt eller neutralt för att få en 

tydligare bild av respondenternas syn på detta, eller förklarat värderingen som 

Microsoft Forms gör. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att bidra med kunskap om lärares perspektiv på den 

specialpedagogiska rollen. Genom en enkätundersökning efterfrågades även hur 

lärare samarbetar med specialpedagogen idag och vilket specialpedagogiskt stöd de 

efterfrågar från specialpedagogen för att alla elever ska få det stöd de behöver i sitt 

lärande och utveckling.  

Perspektiv på den specialpedagogiska rollen 

Sverige är unikt med två specialpedagogiska professioner (Ahlefeldt Nisser, 2014). 

Takala och Ahl (2014) drar slutsatsen av sin undersökning att två professioner inte 

behövs, medan Ahlefeldt Nisser (2014) drar slutsatsen att de båda rollerna i stället 

tydligt behöver särskiljas. Vår undersökning visar också på en viss otydlighet i den 

specialpedagogiska rollen och att lärarna inte fullt ut vet vad den 

specialpedagogiska rollen innebär och vilken hjälp som finns att tillgå. Dock visar 

resultatet från vår enkätundersökning att lärarna känner till specialpedagogens 

handledningsuppdrag som är en stor del av rollen, men tillskriver inte 

specialpedagogen det utvecklingsuppdrag på grupp- eller organisationsnivå som 

faktiskt ingår i uppdraget enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 

2017:1111). Lärarnas perspektiv stämmer inte helt överens med 

Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006) som förespråkar inkludering i 

ordinarie undervisningsgrupp, då de efterfrågar att specialpedagogen ska undervisa 

enskild elev eller elevgrupp. Att utvecklingsuppdraget inte är lika känt blir även 

synligt genom att lärare skattar ett lågt samarbete eller inget samarbete med 

specialpedagogen kring lärmiljöer eller utveckling av verksamheten. Sådant arbete 

kanske inte blir lika tydligt för lärare om specialpedagogen inte arbetar med eleven 

på individnivå, dvs direkt påverkan. Lärarna prioriterar ofta arbete på individnivå 

för eleven där åtgärder är mer konkreta och synliga. Lärarna tillskriver också 

specialläraren ett undervisningsuppdrag vilket de inte gör med specialpedagogen. 
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Takala och Ahl (2014) betonar att det specialpedagogiska uppdraget bör handla 

både om individ- och organisationsnivå, men de anser att en profession kan ansvara 

för detta. Att lärarna i vår undersökning efterfrågar att undervisning ska ingå i 

specialpedagogens arbetsuppgifter kan vara något som lever kvar från tiden då 

speciallärare utbildades under flera decennier, för att sedan på 1990-talet ersättas 

av en utbildning till specialpedagog även med inriktning på organisationsnivå 

(Lindqvist, 2013). Dessa olika utbildningar och professioner kan ha lett till att lärare 

och andra professioner har olika perspektiv på den specialpedagogiska rollen och 

vad uppdraget handlar om. Ahlefeldt Nisser (2014) menar att rollerna kompletterar 

varandra och betonar i stället nödvändigheten i att tydligt särskilja och förstärka de 

båda specialpedagogiska rollerna. Maggin et al (2020) förtydligar att man behöver 

stärka specialpedagogens ledarskap.  

Maggin et al (2020) visar i sin forskning att rektorers perspektiv på den 

specialpedagogiska rollen är tydlig, de vet vad rollen ska innebära, men 

specialpedagogen ingår oftast inte i skolans ledningsgrupp. Utfallet av vår enkät 

indikerar att lärare inte tillskriver specialpedagogen rollen att stötta rektor i 

kvalitetsarbete och inte heller att leda den pedagogiska utvecklingen. Både 

internationellt och nationellt visar det sig att rektors perspektiv är tydligt vad den 

specialpedagogiska rollen ska innebära (Maggin et al, 2020), de har kunskap om 

det specialpedagogiska uppdraget men har ofta olika föreställningar om hur 

specialpedagogen ska bemöta behoven hos elever (Ahlefeldt Nisser, 2014). Maggin 

et al (2020) menar att rektorer behöver hitta en systematisk process för att hjälpa 

till att identifiera och stärka den specialpedagogiska rollen. Rektor är enligt skollag 

(SFS 2010:800) ansvarig för att utveckla skolans samarbete kring eleven, men för 

att kalibrera systemet och helheten krävs ett engagemang och delaktighet i 

organisationen (Öquist, 2018). För att utveckla kvaliteten behöver lärarna känna till 

specialpedagogens utvecklingsuppdrag för att kunna samverka med olika 

professioner för bättre inkludering och anta ett helhetsperspektiv. 

Lärares samarbete och efterfrågat samarbete med specialpedagogen 

I Lindqvists (2013) studie framkommer att lärare i grundskolan anser att 

specialpedagogen ska arbeta med en till en undervisning. Detta är missvisande då 
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det enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) förespråkas ett förebyggande och 

främjande arbete i specialpedagogens uppdrag. På förskolan däremot arbetar 

pedagogerna annorlunda än på skolan. Här anser sig förskolans pedagoger själva 

vara ansvariga för specialpedagogiska inslag i gruppen och den specialpedagogiska 

rollen är sekundär (Lindqvist, 2013). I motsats till dessa studier visar 

enkätundersökningen att ett fåtal lärare tror att det ingår i specialpedagogens 

arbetsuppgifter att undervisa enskild elev eller elevgrupp. 

Lärarna i undersökningen svarar att de samarbetar med specialpedagogen i någon 

utsträckning. Ändå menar de att samarbetet inte är tillräckligt och de anser sig inte 

nöjda med det samarbete som finns. Ahlefeld Nisser (2014) menar att synen på den 

specialpedagogiska rollen beror på sammanhanget som skolans olika professioner 

befinner sig i, och därför skiljer sig uppdraget åt mellan kommuner och skolor 

(Curran och Boddison, 2021). Curran och Boddison (2021) menar att det finns 

potential för förändring av rollen för att den ska fungera med tanke på glappet 

mellan rektorers kunskap om rollen och hur den faktiskt används i 

verksamheten. Det är viktigt för specialpedagogen att betona sin kompetens av det 

förebyggande och främjande arbetet för att få läraren att byta fokus från individnivå 

till gruppnivå i det specialpedagogiska stödet (Lindqvist, 2013). Lärare och 

specialpedagog utgör olika delar i ett system, och dessa delar skulle kunna bli mer 

balanserade ur ett helhetsperspektiv för skolutveckling, för ett bättre system 

(Gjems, 1997) eller organisation. Specialpedagogens arbete på organisationsnivå 

behöver tydliggöras och stärkas.  

Undersökningen visar att lärarna samarbetar mycket med varandra, men de 

samarbetar också med specialpedagogen i varierande utsträckning. På individnivå 

kring eleven finns ett samarbete kring bland annat anpassningar och 

åtgärdsprogram, medan ett lägre samarbete finns på gruppnivå kring handledning 

av undervisning och av elevgrupp. Lägst samarbete, eller inget alls, finns på 

organisationsnivå kring lärmiljö och utveckling. Enligt Gjems (1997) behöver 

delarna i ett system fungera bra och beroende på hur delarna samverkar påverkar 

det helheten. Ibland kan det vara svårt bland lärare att själva upptäcka vad som 
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behöver utvecklas, och då kan specialpedagogen som inte tillhör samma del i 

systemet hjälpa till att upptäcka utvecklingsområden (Gjems, 1997).  

Lärarna i enkätundersökningen beskriver ett samarbete på individnivå med eleven 

och vill också ha mer stöd och mer tid till sådant samarbete som redan finns. Redan 

i forskning för över tio år sedan efterfrågades av lärare mer konkret hjälp med elever 

och konkreta åtgärder i stället för handledning (Hylander, 2011). För 

specialpedagoger ingår det i uppdraget att förmedla till lärarna att specialpedagogen 

har mer kunskap och utbildning i att arbeta på gruppnivå, dvs. förebyggande och 

främjande, för elevens bästa samt förmedla hur lärarna skulle kunna arbeta mer 

kring gruppen och lärmiljön (SFS 2017:1111). Vår undersökning visar på en 

föreställning om specialpedagogens handledningsuppdrag vilket skulle kunna tyda 

på en kvalitetsförbättring sedan Hylander (2011) skrev sin artikel. Enkäten visar 

också en liten tendens till mer samarbete kring gruppen.  

Enkätundersökningen visar att lärarna anser att det är allas ansvar på skolan att 

utveckla samarbete med specialpedagogen för barnets bästa, men några anser det 

endast vara rektors ansvar. Rektor är ansvarig enligt skollagen (SFS 2010:800) och 

styr över systemet, men måste ha allas delaktighet och engagemang för att helheten 

ska fungera (Öquist, 2018). Kvalitet och utveckling är en process som är beroende 

av människor som samverkar (Gjems, 1997). Utfallet av resultatet visar att lärarna 

samverkar i mycket hög utsträckning med olika yrkesgrupper i skolan. 

Från otydlighet till tydlighet i den specialpedagogiska rollen? 

Otydligheten i den specialpedagogiska rollen visar sig i litteratur och tidigare 

forskning men en tydlighet blir delvis synlig i enkätundersökningen. I skolans 

styrdokument såsom skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Skolverket, 2019) finns 

otydliga skrivningar som inte specificerar specialpedagogens uppdrag utan hanterar 

specialpedagogiken i mer allmänna ordalag.  I motsats till dessa dokument ger 

examensordningen för specialpedagoger (SFS 2017:1111) en tydlig bild av hur 

uppdraget ser ut. Då lärare arbetar utifrån skolans styrdokument är det troligt att 

lärare inte är insatta i högskoleförordningen och därmed uppfattar 

specialpedagogens roll som otydlig. Ett exempel på detta framkommer i 
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enkätundersökningen där lärarna inte tror att utvecklingsuppdraget ingår i den 

specialpedagogiska rollen. Lärarna har dock en föreställning om att 

handledningsuppdraget ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter. 

Både enkätundersökningen och bland annat Takala och Ahl (2014) visar att lärare 

och olika professioner har olika perspektiv på den specialpedagogiska rollen. Ett 

dilemma som uppstår då det finns olika perspektiv på den specialpedagogiska rollen 

blir att på bästa sätt kunna nyttja allas kompetenser så att alla elever ska få det 

stöd de behöver. I läroplanen (Skolverket 2019) står det att det är skolans ansvar att 

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, 

vilket kan skapa en otydlighet i de olika professionernas roller. Specialpedagogens 

roll är inte så gammal och har inte haft en tydlig framväxt. Speciallärarens roll har 

också förändrats över tid (Lindqvist, 2013). Möjligen skulle det kunna vara så att 

denna otydlighet speglar den specialpedagogiska rollen och dess innehåll.  

Då det i enkätundersökningen visar att det råder olika föreställningar om den 

specialpedagogiska rollen där lärare förväntar sig åtgärdande insatser på 

individnivå medan specialpedagogen i stället borde arbeta förebyggande och 

främjande (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016) skapar detta en obalans mellan 

systemen. Öquist (2018) pratar om närhet och distans vilket gynnar flexibiliteten 

och då kan fler lösningar framkomma. Enligt Ahlefeldt Nisser (2014) bör 

specialpedagogen ha ett utifrånperspektiv som utmanar invanda strukturer och 

därför är icke-undervisande. För elevens bästa ligger ansvar hos lärare att ta reda på 

vilket specialpedagogiskt stöd och kompetens som finns att tillgå (SFS 2010:800) 

och hos specialpedagogen finns ett ansvar att visa sin kompetens. Flera parter är 

ansvariga att utveckla verksamheten, och olika perspektiv behövs för att utveckla 

helheten (Ahlefeldt Nisser, 2014). Då resultatet i enkätundersökningen visar att 

lärare samverkar i hög utsträckning finns möjlighet till förändring och arbeta mot 

större tydlighet kring det specialpedagogiska stödet. 

I enkätundersökningen framkom att det finns en okunskap vad gäller skillnader 

mellan innehållet i arbetsuppgifter för specialpedagoger och speciallärare, vilket 

skulle kunna bero på att de specialpedagogiska rollerna kan se olika ut på olika 

skolor och i olika kommuner (Cameron et al, 2012). Denna variation kan bero på 
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ledarskap, vem som har rollen och när hen har utbildats, vilka relationer som 

skapats och vilka invanda strukturer som vuxit fram. Alltså är det i förhållande till 

omgivningen som den specialpedagogiska rollen formas (Ahlefeldt Nisser, 2014). 

Även om det råder andra förutsättningar i andra länder så kan rollerna se olika ut 

vid en internationell jämförelse (Takala och Ahl, 2014). Maggin et al (2020) menar 

att det finns möjligheter att stärka det specialpedagogiska ledarskapet. 

För att uppnå större tydlighet i den specialpedagogiska rollen behöver enligt Gjems 

(1997) relationerna mellan systemen utvecklas där allas kompetens nyttjas. Lärarna 

i enkätundersökningen har ett högt samarbete och här behöver specialpedagogen 

närvara. Då kan cirkularitet uppmärksammas för bättre kvalitet, så att det 

åtgärdande arbetet kring elever på individnivå kan utvecklas till ett mer 

förebyggande och främjande arbete för större inkludering. Specialpedagogen bidrar 

med ett utifrånperspektiv för kvalitetsutveckling kring alla elevers behov. Det finns 

möjligheter att utveckla en tydlighet i den specialpedagogiska rollen. 

  

Specialpedagogiska implikationer 

Slutligen kan vi konstatera att det blir vårt ansvar som färdiga specialpedagoger att 

verka för en tydligare roll ute i verksamheten så att alla blir medvetna om vad 

specialpedagogens kompetens innebär. En roll som både måste tydliggöras och 

stärkas ytterligare för att nyttjas effektivt, möta alla elevers behov och verka för 

större inkludering. Undersökningen visar att det åtgärdande arbetet är väl etablerat 

i skolans verksamhet medan det förebyggande och främjande arbetet behöver lyftas. 

Det är här specialpedagogens kompetens måste klargöras.  

Då utfallet visar på att lärarna samarbetar med många delar i systemet, men inte är 

så nöjda med det samarbete de har med specialpedagogen, behövs en diskussion 

kring hur specialpedagogen kan närvara och bidra med sin kompetens i alla delar 

av systemet. Specialpedagogen behöver hitta sätt att vara närvarande i dessa delar 

och skapa rutiner tillsammans med lärare för att arbeta mer för inkludering av alla 

elever. 



 56 (73) 
 

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

Implikationer för verksamheten för att forma den specialpedagogiska rollen är att 

skriva en uppdragsbeskrivning. Rektor/skolledning ansvarar för hur uppdraget ska 

formas, så beroende på rektors kunskap och perspektiv på rollen bestäms 

specialpedagogens uppdrag. Därför är det viktigt för oss som nyutexaminerade 

specialpedagoger att veta vad vi vill med vårt uppdrag. En framtida vision är att 

specialpedagog är en profession där specialpedagogen även själv får ta ansvar för 

att utforma rollen, dvs ta ansvar för att utveckla lärmiljöer, arbeta förebyggande och 

främjande och därmed höja statusen för den specialpedagogiska rollen. 

Vidare forskning 

Något som har väckt funderingar under arbetets gång är specialpedagogens roll i 

förhållande till förstelärarens uppdrag. Båda roller verkar ha ett 

utvecklingsuppdrag. Vår upplevelse är att förstelärarens roll också både är otydlig 

och varierar mellan skolor och kommuner. Är detta två roller som kan motverka 

eller komplettera varandra?  

Tankar har också väckts på hur otydligheten skulle kunna undersökas vidare på 

annat sätt än vi har gjort i vår undersökning. Något som skulle vara intressant att 

studera är hur uppdragsbeskrivningar för specialpedagoger ser ut på olika skolor. 

En möjlig metod skulle kunna vara att genomföra en textanalys av dessa dokument. 

Varför specificeras inte specialpedagogens uppdrag i styrdokumenten? En fråga 

värd att undersöka vidare. Det skulle också vara intressant att undersöka 

kommunala skolpolitikers perspektiv på specialpedagogik, hur de tolkar 

styrdokumenten för att skapa en skola för alla. 
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Bilaga 1 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

2022-03-06 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärare med bakgrund från olika skolformer som har valt att utbilda oss vidare till 

specialpedagoger. Vi började vår utbildning ht-2019 i Kristianstad och är nu inne på vår 

sjätte och sista termin. Det är dags att skriva examensarbete och att ta examen till 

sommaren! Vi är intresserade av hur specialpedagogens roll uppfattas och vi har därför 

valt att fördjupa oss i hur lärare ser på specialpedagogens roll ute i verksamheten. 

I vårt självständiga arbete kommer vi att göra en digital enkätundersökning där vi har valt 

att lägga fokus på lärare i en kommun i Skåne. Vi vill undersöka vilken uppfattning lärare 

ute på skolorna har om specialpedagogens roll.  

Varför just du är utvald att delta i studien beror på att du är lärare i den utvalda 

kommunen. Som respondent kommer du att få svara anonymt på enkäten och alla svar 

kommer att sammanställas och jämföras i analys av arbetet. Det är enbart vi två studenter 

samt våra handledare som har tillgång till de individuella svaren i enkäterna som inte på 

något sätt kan härledas till dig. Inte förrän vi har analyserat och sammanställt svaren 

kommer vi att dela med oss av vårt resultat (se länk längst upp i detta brev).  

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 till exempel 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.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Enkäten skickas ut vecka 12 och du har 7 dagar på dig att besvara enkäten. Den tar 5–10 

minuter att besvara. Genom att svara på enkäten samtycker du till att vara med i vår 

undersökning. 

Genom hela vår undersökning förhåller vi oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att: 

- Du som deltagare har rätt att avbryta din medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

- Du som deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har 

möjlighet att avböja medverkan i studien. 

- Du som deltagare är anonym under arbetets gång från det att vi får in svaren och 

alla deltagare och verksamheter kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 

Här kan du läsa mer om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningseti

ska_principer_VR_2002.pdf 

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/KNX8T7KWG2 

Tack för din medverkan, det betyder mycket för oss! 

Ann-Charlotte Ek-Byrhult, Elisabeth Bramevik 

Kontaktuppgifter: 

 

Ansvarig lärare/handledare: 

Catarina Wästerlid 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

 

 

 

https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://forms.office.com/r/KNX8T7KWG2
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