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Abstract  
Bakgrunden till denna studie har sin start då utbildningen till specialpedagog påbörjades på Högskolan 
i Kristianstad. Redan under den första terminen blir det specialpedagogiska uppdragets komplexitet 
tydligt och vilken påverkan interaktionen mellan rektorer, lärare och specialpedagoger har på 
utformningen och innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. Tidigare forskning och rapporter 
kring det specialpedagogiska uppdraget bekräftar svårigheterna och utmaningarna att som 
specialpedagog arbeta enligt examensordningen. Istället för att ytterligare bekräfta dessa svårigheter 
är studiens syfte att lyfta fram var rektorer, lärare och specialpedagoger uppfattar att det 
specialpedagogiska arbetet blir till en gemensam framgångsfaktor. Via en enkät tillsammans med 
missivbrev kontaktades 25 rektorer, 25 lärare samt 25 specialpedagoger verksamma inom en större 
utbildningsorganisation i Sverige. I enkäten finns 7 påståenden att besvara utifrån en skala från 0 - 5 
samt ange hur väl detta återspeglas i deras nuvarande verksamhet. 35 besvarade enkäten vilken 
utgör empirin för denna studies innehåll och resultat. Utifrån resultaten framkommer det att såväl 
rektorer, lärare och specialpedagoger är eniga inom flera områden där de anser att innehållet i det 
specialpedagogiska uppdraget blir en framgångsfaktor. I speglingen av deras nuvarande verksamhet 
återfinns inte framgångsfaktorn i motsvarande grad. En slutsats som kan dras utifrån denna studies 
resultat är att det inom verksamheterna behöver medvetandegöras om när, var och hur de upplever 
att det specialpedagogiska arbetet är en framgångsfaktor och tillsammans verka för att dessa 
framgångsfaktorer blir synliga och aktiva i verksamheten. 
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The background to this study begun when the education of the special educator began at the 
University of Kristianstad. Already during the first semester, the complexity of the special education 
mission becomes clear and what influence the interaction between principals, teachers and special 
educators has on the design and content of the special education mission. Previous research and 
reports on the special education mission confirm the difficulties and challenges to work as a special 
educator according to the degree scheme. Instead of further confirming these difficulties, the purpose 
of the study is to highlight where the principals, teachers and special educators perceive that the 
special education work becomes a common success factor. Via a questionnaire together with a letter 
of formal notice, 25 principals, 25 teachers and 25 specialists were contacted in a major educational 
organization in Sweden. In the questionnaire there are 7 statements to answer based on a scale of 0-5 
and indicate how well this is reflected in their current business. 35 answered the questionnaire which 
constitutes the empirical content and results of this study. Based on the results, it appears that both 
principals, teachers and special educators agree in several areas where they consider the content of 
the special education mission to be a success factor. In the reflection of their current activities, the 
success factor is not equivalent. A conclusion that can be drawn from the results of this study is that 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stukát (2009) menar att skriva examensarbete kan liknas vid ett embryo och det är en liknelse 

som jag tar till mig. Embryot blir till och börjar formas i arbetet med forskningsöversikten och 

bearbetningen i relation till mina frågeställningar och syfte för att i resultatdelen framföra ett 

kunskapsbidrag (embryots födelse, egen kommentar). Min frågeställningars ”frön” såddes 

kanske redan då jag påbörjade min specialpedagogutbildning 2008 där vi tidigt fick bekanta 

oss med uppdragets komplexitet och att det då saknades tydliga generella riktlinjer eller 

konkreta uppdragsbeskrivningar för den specialpedagogiska yrkesrollen. Det var bland de 

första föreläsningarna på specialpedagogiska programmet på Högskolan i Kristianstad med fil 

dr/PhD professor emeritus  Jerry Rosenqvist som specialpedagogens uppdrag, innehåll och 

komplexitet presenterades och detta lämnade tydliga spår och påverkar de kommande årens 

studier. Byström (2013) skriver i sin fallstudies diskussion att resultaten som framkommit 

beskriver en bild av det specialpedagogiska uppdraget som “ett motsägelsefullt och gränslöst 

professionsfält”. Med nyfikenhet, envishet och kritiskt reflekterande har studietiden använts 

till att fokusera på den specialpedagogiska yrkesrollen, dess innehåll och utformning.  

Första ansatsen till detta examensarbete var fokuserat på vilka förväntningar som 

specialpedagoger, lärare och rektorer har på specialpedagogen och det specialpedagogiska 

uppdragets innehåll. I sex fallstudier fann forskarna Möllås, Gustavsson, Klang & Göransson 

(2017) att specialpedagogens uppdrag blandas ihop med speciallärarens och ofta står det till 

den enskilda specialpedagogen att själv forma sitt uppdrag och innehåll. I deras fallstudie, 

samt i flertalet av de studier och forskningsrapporter som jag läst och granskat återkommer 

man till vikten av rektorernas kunskap och kompetens om vad och hur den 

specialpedagogiska kompetensen kan tas till vara. Med fokus på förväntningar i starten av 

min forskningsöversikt gick innehållet alltmer över till att undersöka när det 

specialpedagogiska arbetet upplevs framgångsrikt och framgångsfaktorer kan identifieras. 

1.2 Övergripande syfte  

Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om var rektorer, lärare samt 

specialpedagoger upplever att innehållet och utformningen av det specialpedagogiska 

uppdraget optimeras och blir en framgångsfaktor, samt på vilket sätt de tre professionerna, 

rektorer, lärare och specialpedagoger upplever att detta återspeglas i nuvarande verksamhet. 

Dessutom syftar studien till att kunna bidra med metoder och strategier så att den 

 
 



specialpedagogiska kompetensen och kunskapen, utifrån forskning och utveckling, används 

optimalt för säker ställa alla elevers rätt till utveckling, lärande och hälsa. Följande 

frågeställningar som denna studie söker svar på är: 

Går det med hjälp av systemteorin som ramverk få fram gemensamma framgångsfaktorer som 

kan påverka en förändring på systemnivå (skolan) för att sedan påverka individerna (rektor, 

lärare, specialpedagoger) inom systemet? 

Var upplever rektorerna att det specialpedagogiska uppdraget bidrar till att vara en 

framgångsfaktor? 

Var upplever specialpedagogerna att innehållet i deras arbetsuppgifter blir till en 

framgångsfaktor?  

Var anser lärarna att innehållet av det specialpedagogiska uppdraget blir en framgångsfaktor? 

Utifrån svaren på dessa frågor kunna analysera med stöd av systemteorin få fram var de har 

sina gemensamma nämnare och anser att de är överens om framgångsfaktorernas innehåll. 

2. Problemformulering 

Bakgrunden till denna studie är att vilja undersöka på vilket sätt innehållet i det 

specialpedagogiska uppdraget kan optimeras och bli en gemensam framgångsfaktor i 

skolutvecklingsarbetet för såväl rektorer, lärare samt specialpedagoger. Tillsammans med 

systemteorin som ramverk undersöka hur systemets (skolan)olika delar påverkar varandra. Att 

med enkäten göra en kvantitativ undersökning för att få fram inom vilka delar i systemet som 

såväl rektorer, lärare och specialpedagoger är överens och anser att innehållet blir en 

framgångsfaktor. I studien undersöks det även vilka olikheter det finns inom systemet och 

vilken inverkan detta har på hur det ser ut i deras nuvarande verksamhet. Syftet för mig är att 

kunna bidra med metoder och strategier så att den specialpedagogiska kompetensen och 

kunskapen, tillsammans med fortsatt forskning och utveckling, används för ett främjande och 

förebyggande arbete så att vi stödjer alla elevers rätt till utveckling, lärande och hälsa. Ett 

strategiskt förändringsarbete kräver en gemensam satsning och vilja och kommer att ställa 

krav på att rektorer, lärare, specialpedagoger och Elevhälsoteam (EHT) arbetar långsiktigt 

mot den förändring man föresatt sig att göra.  

Att välja och vilja ingå i ett utvecklings- och förändringsarbete förutsätter tid, tillit och 

tålamod till såväl processen som till varandra. Ahrenfelt (2013) skriver: 

Vid en  förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i 
praktiken innebär att det  organisatoriska tänkandet och agerandet 

 
 



förändras kvalitativt. Vid en förändring av andra ordningen, förändras både 
tankemönster som verklighetsbeskrivning och agerande vilket innebär att 

hela systemet är förändrat.  (s.27) 

 
Kunskapsbidraget utifrån denna undersökning tar sin början ur ett mikroperspektiv med fokus 

på innehållet och utformandet av det specialpedagogiska uppdraget för att i resultat och 

analysdelen se utifrån ett makroperspektiv där strategiskt och målmedvetet ledarskap och 

långsiktigt förändringsarbete är av avgörande betydelse för hur det specialpedagogiska 

uppdraget innehåll formas. Genom att medvetandegöra var rektorer, lärare och 

specialpedagoger anser att de har sina gemensamma framgångsfaktorer för optimeringen av 

det specialpedagogiska uppdraget kan syfte, innehåll och förändringsarbete av andra 

ordningen komma till stånd. Mycket av tidigare forskning (Lansheim, 2010, Ahlberg, 2007, 

Persson, 2001) visar på hur svårt det varit för specialpedagogerna att få arbeta långsiktigt med 

skolutveckling på organisationsnivå, utveckling av lärmiljöer, handledande samt bidra med 

kunskap. Rektorer, lärare samt specialpedagogernas uppfattning om vad som är en 

framgångsfaktor i det specialpedagogiska uppdragets innehåll och utformning både skiljer sig 

från varandra samt har gemensamma nämnare utifrån svaren från denna digitala enkät utifrån 

en kvantitativ metod, Bryman (2011). De påståenden samt frågor som ligger till grund för 

denna studie finns under Bilaga 2: Enkäten. 

3. Tidigare forskning  

3.1 Idén om en skola för alla  

Gerrbo (2012) belyser bland annat i sin akademiska avhandling alla elevers rätt till lärande              

och utveckling och hur de specialpedagogiska insatserna initieras i skolan. Återigen så är det              

inom systemet som begreppsutveckling och valet av perspektiv som kommer att påverka            

organiseringen av specialpedagogiken i praktiken, vilket i sin tur får effekter på hur elever i               

behov av stöd bemöts. Gerrbo anser inte att han vill klä sina resultat i framgångsfaktorer men                

anser att skolans fortsatta arbete med begrepps – och teoriutveckling inom det            

specialpedagogiska området måste fortsätta att uppmärksammas. Slutsatser görs även kring att           

det är de sociala skolsvårigheterna som tycks vara den så väl största som allvarligaste              

utmaningen för organiseringen av det specialpedagogiska arbetet. Det specialpedagogiska         

perspektivet blir inte en-skola-för-alla då fokus i första hand är om kunskapsutveckling utan             

inom social utveckling och delaktighet. Gerrbo kallar detta för ett nyckelområde inom det             

specialpedagogiska arbetet: 

 
 



Ansvariga lärares möjligheter och förmåga till att kunna hålla sig nära dessa 
situationer, såväl fysiskt som mentalt och relationellt, framstår som helt 

avgörande. (s.268) 

Skolan, behöver enligt Gerrbos avhandling, åter uppmärksamma organisationscentrerade 
situationella skolsvårigheter så att den specialpedagogiska organiseringen hamnar på 
organisationsnivå. Problematiken kring skolans situation och dynamik sätts i första rummet 
istället för på elever- i-behov-av-särskilt-stöd.  

3.2 Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd 

I Lindqvists (2013) studie är forskningens fokus på särskilt stöd och olika yrkesgruppers syn              

på vem som skall göra vad med vem. Avhandlingen är uppdelad i 4 delstudier där delstudie 1                 

genomförs via en enkät som vänder sig till förskola och skola och samtliga yrkesgrupper som               

ingår där, speciallärare, specialpedagoger, klasslärare, fritidspedagoger, ämneslärare m.fl.        

Resultaten pekar på en inriktning mot det kategoriska perspektivet och att det är barnet som               

har individuella ”brister”. I svaren framkommer det också att ”brister” i barnens hemmiljö             

tillsammans med barnens individuella ”brister” påverkar barns behov av särskilt stöd. Att            

lärarna skulle ha brister anses inte lika vanligt förekommande. I delstudie 1 visar resultaten              

från enkäten att ämneslärarna är den grupp som anser att det är specialpedagogen/speciallärare             

som skall ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet för de barn som är i behov av                 

särskilt stöd. Vilket även framkommer i min studie att lärarna är den grupp som ställer sig                

mest positiva till särskilt stöd i grupp eller individuellt. I delstudie 2 är det rektorerna som är i                  

fokus och vilka anledningar som påverkar at barn ä i behov av särskilt stöd. Även rektorerna                

intar ett kategoriskt perspektiv och anser att det är barnets individuella svårigheter som             

påverkar detta behov. Att det skulle bero på att lektionerna skulle fungera dåligt är inte troligt                

enligt rektorerna. Att det skall vara specialpedagogerna/speciallärarna som skall ha störst           

inflytande över det pedagogiska innehållet för barn i behov av särskilt stöd är merparten av               

rektorerna övertygade om. Vidare så anser rektorerna att specialpedagogerna skall arbeta med            

att handleda personalen och dokumentation medan särskild undervisning hamnar betydligt          

lägre på skalan. I delstudie 3 undersöker Lindqvist hur specialpedagogens uppgifter har ökat             

enligt skolchefer och grundskolerektorer. Resultaten visar att handledning av personal har           

ökat betydligt medan då man ser på vad som minskat är det specialundervisningen som utgör               

den största skillnaden. Rektorer samt specialpedagoger är överens, precis som i min studie, att              

specialpedagogen skall arbeta med handledning av personal. Lindqvists (2013) resultat pekar           

 
 



på behovet av att olika perspektiv diskuteras såsom det kategoriska, relationella samt dilemma             

inom utbildningssystemet för ett förtydligande på systemnivå kring vem som gör vad. 

3.3 Forskning inom det specialpedagogiska området  

Områdena som jag valt att fördjupa mig i kring tidigare forskning, rapporter, studier mm är 

om hur de tre olika professionerna, rektorer, lärare och specialpedagoger tolkar och uppfattar 

det specialpedagogiska uppdragets innehåll samt kompetens och hur detta bör etableras ute i 

verksamheten.  För vad menas egentligen med specialpedagogik och för vem? Ett sätt som 

detta beskrivs på är att det handlar om:  

 
de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att 
ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som 
andra skolbarn, Brodin & Lindstrand (2004, s. 84). 

  
För att förstå specialpedagogikens utveckling behöver jag sätta mig in i tidigare forskning och 

Ahlberg (2007) skriver i sin forskningsrapport (s.92): 

 

Avgörande för en framgångsrik forskning är även att forskningsmiljöer etableras som 

karakteriseras av perspektivmedvetenhet och en strävan att förbättra de teoretiska 

tankeverktygen så att det sker en kumulativ kunskapsuppbyggnad inom fältet.  

 

Undersökningen söker svar på hur man på såväl lokal som regional nivå kan säkra vad som är 

det specialpedagogiska uppdraget och vad som inte är det. Ibland visar det sig i en del 

forskning att specialpedagogen mera arbetar undervisande än utifrån de examinationskriterier 

som gäller, därmed mer som speciallärare och utifrån det kategoriska perspektivet, 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) istället för det systemteoretiska relationella 

perspektivet. I deras kunskapsöversikt från Skolverket har forskning inom det 

specialpedagogiska området huvudsakligen beskrivits inom ramen av två dominerande 

perspektiv, där fokus ligger på att beskriva elever med  svårigheter och där elevernas 

“avvikelser” och/eller diagnoser ligger till grund för det “synsätt” som delar upp elevernas 

olika utmaningar i kategorier som skall åtgärdas. Det kategoriska perspektivet sätter sitt fokus 

på den enskilda elevens avvikelser utifrån ett s.k. normalperspektiv och beroende på graden 

av “avvikelser” i eleven speglar antalet åtgärder/diagnoser som eleven beskrivs utifrån. I den 

andra delen av forskningsmiljön tas en utgångspunkt utifrån det relationella perspektivet där 

 
 



elev, i motsats till det kategoriska perspektivet, är elever i  svårigheter. Därmed förflyttas 

fokuseringen från det individuella och kategoriserande till att reflektera och spegla vilka 

åtgärder och insatser som skolan behöver göra. I denna forskningsöversikt försöker man finna 

om det skett ett paradigmskifte, en förändring gällande forskningens perspektiv, vilket man 

inte fann då (2001. Detta är dock något som åberopas och eftersöks då man ställer sig frågan: 

“Vad får olika perspektiv för konsekvenser för hur resultat överförs till handlande i praktisk 

verksamhet?” Och det är här som analys- samt resultatdelen från min studie blir intressanta då 

de responderade har fått besvara hur väl påståendena speglar deras nuvarande verksamhet.  

Författarna Emanuelsson och Rosenqvist (2001) påpekar att skolintegrationen är ett område           

att fördjupa så att “undersökningarna riktas även mot undervisningsprocessen och den totala            

situationen i ett integreringsförsök så att arbetets innehåll och arbetssätt kommer i fokus”.             

Tidigare forskning från -60 talet utgick från ett psykologiskt- medicinskt paradigm           

(Skidmore,1996) som tangerar det kategoriska perspektivet. Och det löper som en röd tråd             

genom hela kunskapsöversikten gällande specialpedagogisk forskning att det är mellan det           

kategoriska och det relationella perspektivet som pendlingar sker utifrån yttre styrande           

faktorer som politiska beslut och valda satsningar och fokusområden. Intressant läsning i            

denna översikt är att man identifierat områden som brister, benämnt som “vita fläckar” i det               

specialpedagogiska forskningsområdet och lägger därmed fram förslag till Skolverket. De har           

använt sig av analysmodellen av Persson (1998) för att skapa förståelse kring skolsvårigheter             

tillsammans Dysons (1999) schematiska modell över konsekvenser för specialpedagogisk         

verksamhet och forskning beroende på perspektivval. Här vill författarna dock förtydliga           

utifrån tabellens resultat att “De två perspektiven utgör radikalt olika sätt att förstå olika              

forsknings- samt verksamhetsparadigm men behöver den skull inte vara varandra          

uteslutande”. Trots nationella styrdokument för skola och högre utbildning, som påpekar           

vikten av ett relationellt förhållnings- och agerande sätt, dominerar det kategoriska           

perspektivet, Persson (1998). 

3.4 Specialpedagogisk forskning inom Norden 

Norden - I författarnas Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) översikt inom den            

nordiska specialpedagogiska forskningen noteras att ett ökat medvetet fokus läggs på hur teori             

blir kopplat till de olika funktionerna inom specialpedagogik. Så trots gemensamma           

målsättningar inom norden kring “en skola för alla” med fokus på att optimera lärande oavsett               

förutsättningar så är det inget som i praktiken kan garanteras för var enskild elev, alltså inte                

 
 



för alla. Det har tvärtemot visat att klyftorna mellan olika grupper har ökat inom alla de                

nordiska länderna. På vilket sätt kan tydlig förväntningsavstämning initialt påverka          

utvecklingen av hur det relationella perspektivet blir rådande och En skola för alla kan              

förverkligas utan kategoriska marginaliseringar av individer- och eller grupper?  

3.5 Internationell forskning - Special education - Inclusive education  

Detta är en av rubrikerna i författarna Emanuelsson, Persson & Rosenqvists (2001)            

kunskapsöversikt gällande internationell forskning och här refererar man till Slee (1997) som            

är pessimistisk då det gäller möjligheter att se de specialpedagogiska åtgärderna som hjälp             

och stöd till “de elever som har stora svårigheter i skolan”. Slee menar vidare att; “en                

essentialistisk syn på avvikelse är förhärskande i det engelska utbildningssystemet och som            

leder till exkludering av avvikare”. Slee (1997) efterfrågar istället nödvändigheten “att           

anlägga ett sociologiskt perspektiv på specialpedagogiken”. Farrell (1998) menar; ”Visionen          

om “the inclusive school” harmoniserar illa med den krassa verkligheten och hävdar att såväl              

det rådande systemet, där det gäller för skolor att visa att man har hög standard, som oviljan                 

att ta emot elever med svåra beteende - och känslomässiga störningar i den vanliga skolan               

utgör svårbemästrade anomalier”. (s.72). 1994 inför den brittiska regeringen “The Code of            

Practice” vars avsikt skulle vara till hjälp för skolorna att kunna identifiera åtgärder för elever               

med behov av särskilt stöd. I praktiken har denna Code of Practice upplevts som en               

tillbakagång med fokus på det medicinska (kategoriserade) i försök att förstå det            

specialpedagogiska arbetet. I USA har författarna funnit forskning från 60-talet där man var             

kritisk mot skolans allt mer omfattande specialpedagogiska verksamhet, Lloyd Dunn (1968).           

Dunn hävdar i en artikel att specialundervisning skapade mer skada än nytta och att              

uppkomsten av specialpedagogiska behov är resultatet av sociala konstruktioner tillsammans          

med en undermålig utbildningskontext. 

3.6 Förståelse av det specialpedagogiska uppdraget  

I Lansheims (2010) licentiatuppsats är syftet att försöka förstå vad som sker från             

utbildningstid till hur hen som specialpedagog i praktiken uppfattar och förstår sitt uppdrag.             

Trots den mångfacetterade utbildningen som specialpedagogerna läser så blir vardagens          

arbete inte övervägande inom skolutveckling, alltså ett långsiktigt proaktivt arbete eller           

handledande med fokus på det pedagogiska förhållningssättet. Merparten av det          

specialpedagogiska uppdraget blir enligt Lansheim fokuserat kring ett mer reaktivt arbete,           

specialundervisning enskilt eller i grupp. Trots politiska intentioner och ideologier så blir det             

 
 



de lokala tolkningarna av läroplanen som specialpedagogens uppdrag formas (Tideman m.fl.           

2004). Enligt Persson (2010b) beskrivs specialpedagogikens insatser att ”de är avsedda att            

sättas in där den vanliga pedagogiken inte räcker till”. Lansheim menar att den             

specialpedagogiska traditionen haft en dubbel funktion i att differentiera för att därigenom            

underlätta till skapandet av homogena ”undervisningsbara elevgrupper” bidra med         

kompenserande åtgärder. Så trots att den specialpedagogiska utbildningen förespråkar det          

relationella perspektivet visar det sig i Lansheims resultat att de nyblivna specialpedagogerna            

intar det kategoriska perspektivet. Det framkommer även att det råder stor osäkerhet vad det              

specialpedagogiska uppdraget innebär. I Högskoleverkets (2006) granskning av det         

specialpedagogiska programmet framkommer det att det behövs mer forskning kring de           

specialpedagogiska uppdraget och dess funktion. Så trots en gedigen utbildning med höga            

krav så blir de specialpedagogiska insatserna mer av punktinsatser i sin karaktär istället för ett               

långsiktigt arbete. 

3.7 Uppdrag och innehåll  

Gerrbo (2012) betonar i sin avhandling närhetsprincipen där fokus skall ligga på            

”situationella svårigheter” istället för ”elev-i-behov-av-särskilt-stöd”. Vidare menar Gerrbo att         

detta kräver förändrade uppdrag för såväl specialpedagogen som specialläraren i relation till            

lärarna och den vardagliga praktiken som råder i verksamheten. Ett nära samarbete mellan             

specialpedagog och speciallärare är av stor vikt med förtydligande av de olika uppdragens             

innehåll och möjligheter.  

Skolutveckling, menar Berg och Scherp (2003) bygger på att utveckla lärmiljöer och            

lärprocesser vilket ligger inom specialpedagogernas kompetens. I tidigare undersökning av          

Byström och Nilsson (2013) framkom det att specialpedagogen i princip undervisade till 75%             

av sin tjänst vilket i senare undersökning av Lansing och Lindqvist (2014) visar sig ha               

förändrats, specialpedagogerna arbetar mindre med enskilda elever. Även om detta uppdrag är            

under ständig förändring och påverkan så menar Scherp och Scherp (2016) att det trots allt är                

de akuta frågorna som tar över all tid för specialpedagogerna. För att nya perspektiv skall               

kunna etableras menar Ahlberg (2007) att det finns tre betydelsefulla utvecklingslinjer: 

För det första borde morgondagens forskning stärka specialpedagogikens identitet 
genom en etablering av nya perspektiv och fortsatta försök till 

teoriutveckling. För det andra är det viktigt att synliggöra, problematisera, 
och kritiskt granska den egna forskningens bindning till specialpedagogik 
som ideologi och verksamhet. Den tredje utvecklingslinjen borde vara att 

 
 



bidra till att skapa arenor för kommunikation som ger utökade möjligheter 
för teori och praktik att mötas (s.91) 

3.8 Skolledares syn på specialpedagogens arbetsuppgifter 

Att undersöka hur skolledare ser på specialpedagogens arbetsuppgifter finns att läsa om i             

Andersson examensarbete (2015) där han vill undersöka specialpedagogens arbetsuppgifter         

utifrån skolledares uppfattningar samt hur väl de tillfrågade skolledarna känner till           

kompetensen utifrån den rådande examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:668).         

Andersson har tagit utgångspunkt utifrån ett systemteoretiskt perspektiv vilket även ingår som            

mitt val av teoretiskt ramverk. I denna undersökning samt i tidigare forskning framkommer             

liknande implikationer kring det specialpedagogiska uppdragets innehåll i resultatdelen. Som          

en röd tråd löper kunskapen om att yrkesrollen, innehållet och uppdraget mer styrs av hur               

verkligheten ser ut där specialpedagogen verkar och därmed formas specialpedagogens roll           

längre bort från vad det som examensförordningen beskriver. Det framkommer även att            

specialpedagogens uppdrag mer blir av akut art, det som i flera rapporter beskrivs som              

“brandsläckning” och därmed får det förebyggande samt skolutvecklande arbetet stryka på           

foten. Skolledare/rektorer har en viktig inverkan kring hur väl de har satt sig in i               

specialpedagogens kompetens för att ge mandat till specialpedagogens skolutvecklande samt          

handledande roll. 

3.9 Specialpedagoger vs rektorers syn på skolutveckling 

Sandberg skriver i sin masteruppsats (2017) om specialpedagoger och rektorers syn på            

specialpedagogens roll i skolutveckling. I resultatet framkommer det att rektorernas anser att            

specialpedagogens viktigaste uppgift och utmaning är att påverka lärarna till att reflektera               

över hur deras undervisning samt lärmiljö anpassas till varje enskild elev. Att genom samtal              

och handledning kunna påverka och stödja lärarna att våga lämna en traditionsbunden            

undervisning och istället tillsammans kartlägga och utveckla lärmiljöer samt det pedagogiska           

förhållningssättet. I resultaten återfinns den positiva inställningen till specialpedagogens         

kompetens och kunskap i att kunna utveckla och påverka skolutveckling inom organisationen.            

Man refererar till att specialpedagogen har förmågan att inta ett helikopterperspektiv och kan             

därmed utifrån sin yrkesprofession tydligare identifiera verksamhetens utvecklingsområden.        

Återkommande är att undersökningar, studier och forskning domineras av att det i praktiken            

uppstår svårigheter av varierande beskrivningar och resultat för implementering av det           

specialpedagogiska skolutvecklingsarbetet. I sammanfattningen framkommer det att rektorns        

 
 



eget ointresse och bristande kunskap om vilken kompetens och kunskap specialpedagogen har            

leder till att uppdraget inte kommer att domineras av skolutvecklingsfrågor utan snarare            

undervisning av elever (Persson, 2008; 2009). Utifrån specialpedagogernas perspektiv         

upplever man att det är svårt att förmedla den kunskap och kompetens som de faktiskt besitter                

på grund av rådande kultur. Här ser specialpedagogerna möjligheter i att påverka och se till att                

rektorerna blir väl insatta i det specialpedagogiska uppdraget och dess roll så att innehåll och               

rådande kultur kan förändras. 

3.10 Lärare vs specialpedagoger 

För att kunna underbygga och skapa en helhetsbild över de tre olika professionernas             

uppfattning om vad som ingår som framgångsfaktorer i utformningen av det           

specialpedagogiska uppdraget har jag bland annat valt Wiklunds (2007) arbete som fokuserar            

på lärarens syn på specialpedagogens arbete. Förväntningarna på yrkesrollen är att           

specialpedagogen undervisar och att det utifrån resultatet visar på att det finns ett behov av att                

lärare, specialpedagoger samt speciallärare kan mötas och skapa ett forum för att skapa en              

harmoni kring hur de olika rollerna samverkar på bästa sätt. Det som också framkommer är att                

lärarna övervägande använder specialpedagogen inom ramen för speciallärarens uppdrag och          

kompetens. Wiklund ställer sig även en viktig fråga: “Kommer jag att få arbeta med det som                

utbildningen har gett mig förberedelse för?”.  Ur ett historiskt perspektiv framkommer det att             

man under 1960 och 70 - talet ansåg att det var eleven som var bärare av problemet och 

därför blev inriktningen på individnivå (SOU 1972:26). Under 1990 talet återkommer           

specialpedagogutbildningen för att nu vill man ha fokus på handledning samt att            

specialpedagogen även erhåller mer kunskap inom utvecklings- och forskningsmetodik.         

Författaren tar fram tidigare forskning (Persson, 1997) där det förtydligas att alla pedagoger             

måste bidra till att själv eliminera hindren genom att förändra sitt förhållningssätt och även              

aktivt arbeta för att anpassa elevens innehåll och sättet att undervisa på så att det verkligen                

blir En skola för alla. Detta skall då påverka elevernas upplevelse så att de känner att de kan                  

få vara i och uppleva sammanhang som blir meningsfulla för dem. I detta arbete beskrivs även                

utbildningsplanen för specialpedagogexamen och förtydligande av kompetensen. Hjelm och         

Nylund (2009) undersöker Lärares perspektiv på specialpedagogik . De har velat undersöka           

på vilket sätt det specialpedagogiska stödet fördelas i skolan och finner att utformningen  

“är i huvudsak baserat på att eleverna lämnar klassen för arbete med specialpedagogen”.  

Det blir kortsiktiga lösningar utifrån det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007) där           

 
 



skolan försöker hanteras sina egna brister. Hjelm och Nylund efterlyser i sin diskussion en              

lärarutbildning med specialpedagogisk kompetens så att blivande lärare får insikt och kunskap            

kring hur svårigheter kan yttra sig.  

3.11 Lärares syn på elevers skolsvårigheter och specialpedagogisk verksamhet 

I Skogströms (2011) studie har fokus lagts på att se närmare på lärares attityder kring elevers                

lärande, elevers svårigheter samt den specialpedagogiska verksamhetens organisering.        

Skogström har gjort en kvantitativ undersökning där 31 lärare har besvarat en enkät som              

skickats ut. I studien så jämförs två olika skolor och hur lärarna ser på orsakerna till elevers                 

skolsvårigheter och vad som upplevs vara eller anser är upphovet till dessa. Utgångspunkten             

handlar om att försöka finna när den specialpedagogiska verksamheten blir en möjliggörare            

för elevers lärande. Utifrån de fem nationella läroplanerna som har funnits i Sverige             

förtydligas det i studien hur fokuspunkterna har förflyttats från den enskilde lärarens ansvar i              

Lgr 62, där undervisningen granskades medan det i Lgr 11 handlar om lärarens syn på eleven.                

Denna förskjutning får givetvis konsekvenser för elever i skolsvårigheter, eller som lärarna            

mer anser har skolsvårigheter. Lärarnas egen inställning och attityd till elever med            

skolsvårigheter påverkas av om hen har specialpedagogisk kompetens, ställer man sig mer            

positiv till inkludering. Skolverket (2008a) bekräftar att särskilt stöd inte behöver vara knutet             

till särskilda lärargrupper utan kan erbjudas av olika lärarkategorier. I Skogsholms studie            

framkommer det, precis som det gör i Gustavsson (2010), att det är lärarnas undervisning som               

är en avgörande faktor vid förändring i skolan som har störst påverkan på elevers lärande               

vilket i sin tur borde betyda att man är positiv till att förändra sitt undervisningssätt. Men                

lärarna själva anser inte att det är undervisningsformen som behöver förändras utan elevens             

attityd och inställning, då det är dessa som orsakar uppkomsten av elevens skolsvårigheter. 

3.12 Specialpedagogens funktion i skolutveckling 

I denna studie av Verdoes (2014) tas det utgångspunkt i skollagen samt examensförordningen             

för att få svar på i vilken utsträckning man anser att skolutveckling är en viktig funktion för                 

specialpedagogen. Liknande påstående finns med i min studie där en fråga gäller hur rektorer,              

lärare och specialpedagoger anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar            

med skolutveckling och finner därför Verdoes studie relevant att ta med här. Fyra rektorer              

samt fyra specialpedagoger har intervjuats genom kvalitativa forskningsintervjuer med ett          

socialkonstruktivistiskt perspektiv då det finns olikheter i varje skola på vilket sätt man väljer              

att använda specialpedagogen. Verdoes påpekar att redan 1999 framkom det i utredningen            

 
 



SOU 1999:63 att man skulle gå från de traditionella föreställningarna kring det            

specialpedagogiska uppdragets roll med att dela upp elever i olika grupper beroende på deras              

skolsvårigheter till att knyta specialpedagogen närmare ledningen på skolan. Genom att göra            

detta vill man ge utrymme att arbeta med att undanröja hinder i lärandemiljön. I utredningen               

från 1999 lyfter man även fram att specialpedagogen har en roll som kvalificerad             

samtalspartner medan i denna studie framkommer det att endast en av fyra specialpedagoger             

är en del av ledningen och har en handledande funktion på skolan. Traditionerna lever kvar               

tillsammans med det kategoriska perspektivet där eleverna är med svårigheter och därmed            

delas elever fortfarande upp i grupper eller tas undan för enskild undervisning tillsammans             

med specialpedagogen. Hur blev resultaten i denna studie? Verdoes menar att det inte enbart              

är rektorerna som är en avgörande faktor kring hur det specialpedagogiska uppdraget formas             

utan alla som arbetar i skolan bidrar till detta även om Verdoes studie pekar på att rektorernas                 

vilja till legitimering av specialpedagogens uppdrag till överväger samt hur väl de            

implementerar detta bland övrig personal i skolan. Verdoes refererar till          

Lärarutbildningskommittén (SOU: 1999:63): 

Det är, enligt Lärarkommitténs övertygelse, inom den reguljära undervisningen, som 
differentieringens- och individualiseringsproblematiken ska hanteras. Det är 

därför skolan som helhet som behöver specialpedagogiskt stöd i bl.a. 
arbetslagen för att utveckla den sammanhållna verksamheten. Det är 

arbetslagens gemensamma och mångfacetterade kompetens som 
lärarutbildningen skall utbilda för. (s.192).  

I studien framkommer det att det är skolans ansvar att agera aktivt om det visar sig att                 

elev/elever inte verkar nå målen och anpassning av lärandemiljöer samt undervisning skall            

ske. Utifrån detta resonemang spelar specialpedagogens arbete en viktig roll inom elevhälsan. 

Rektorerna som intervjuats i denna studie framhäver inte skolutveckling som en viktig del i 

specialpedagogens roll. En rektor av fyra menar att skolutveckling är en av specialpedagogens 

viktigaste uppgifter. Specialpedagogerna i sin tur i denna studie menar på att med mandat från 

rektorerna påverkas möjligheterna till att lättare kunna prioritera skolutvecklingsfrågor.  

4.  Teorier om framgångsfaktorer 

I denna beskrivs hur val av teori inverkar samt påverkar analysen av ett valt forskningsområde               

samt i relation till forskarnas analys gällande normalitet - avvikelse - differentiering.  

“En del av det specialpedagogikens kärna har av tradition utgjorts av att beskriva och              

kategorisera olika slag av avvikelser från det som betraktas som normalt”. Detta har i sin tur                

 
 



stött på olika svårigheter då man i likhet med Foucault (1986), Slee (1997) och Farrell (1998)                

anser att normalitet är en produkt av en social konstruktion. Detta är en sida av saken, och för                  

att få syn på den andra sidan och få en förståelse och helhetsbild menar författarna att;                

“Förståelsen av avvikelseproblematiken är också knuten till för tillfället dominerande          

vetenskapsparadigm och politiska normsystem och enda möjligheten till att förstå mänskligt           

handlande är att göra detta i dess historiska, politiska samt institutionella sammanhang”            

(s.115). Focault (1986) hävdade att varje samhälle och varje historisk epok har definierat sina              

speciella avvikare, att “de normala” har ett behov av att utse, och jämföra sig med, från                

normerna avvikande personer (s.118). Så istället för att fokusera på avvikelseproblematik så            

är syftet med denna studie att lyfta fram de områden där rektorer, lärare och specialpedagoger               

är eniga om att innehållet är en framgångsfaktor inom hela systemet.  

4.1 Teoretiskt ramverk – Ett system behöver fungerande delar för att 

framgångsfaktorer ska kunna skapas 

Bronfenbrenner (1979) gjorde sin tolkning av systemteorin vilken även kom att kallas 

ekologisk systemteori , Nilholm (2016). Bateson (1990) beskriver hur perspektiv (teori) i ett 

händelseförlopp om vad som orsakar vad i ett system. Batesons teoretiska utgångspunkt 

handlar om att all kunskap får sin mening och funktion utifrån det sammanhang som den ingår 

i vilket passar syftet med denna studie, att försöka se samband mellan lika och olika 

uppfattningar kring innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. 

För att förklara och tolka resultat utgår denna studie från systemteorin genom att studera 

skolans inre delar (tre olika professioner, rektor, lärare och specialpedagoger) och få fram 

mönster där de upplever innehållet av det specialpedagogiska uppdraget som en 

framgångsfaktor. Gjems (2011) påpekar att systemteorin är en tvärvetenskaplig teori som 

riktar sig till hur relationer mellan människor och omgivning påverkar varandra och hur de 

hänger samman. Inom skolan finns flera olika system som har en inbördes påverkan, som 

lärarna utgör ett system, rektorerna ett annat och specialpedagogerna ett tredje system. 

Relationerna mellan dessa tre system påverkar innehållet och utformningen av det 

specialpedagogiska uppdraget då man ser på behov utifrån olika perspektiv. Även om 

rektorerna, lärarna och specialpedagogerna inte delar större delen av arbetsdagen tillsammans 

så behöver deras inbördes relationer förstås. Det är utifrån ett helhetsperspektiv som 

systemteorin är ett verktyg att få syn på hur olika val, eller icke val påverkar såväl delar som 

helheter inom systemet. Det är också med hjälp av systemteorin som ökad förståelse och 

 
 



kunskap kan fås fram om hur verksamheten fungerar samt hur man vill att den skall vara, 

förändringsarbetet. I denna studie har rektorerna, lärarna och specialpedagogerna svarat på 

påstående och frågor utifrån sitt perspektiv, sin del av systemet. Syftet med studien är att få 

fram gemensamma nämnare där alla tre yrkesprofessionerna (olika delarna) anser att detta 

innehåll är en framgångsfaktor i det specialpedagogiska uppdraget. Att finna de gemensamma 

nämnarna för vad som anses vara framgångsfaktorer inom skolan, det övergripande systemet, 

kan inre förändringar i de mindre systemen påverkas och utvecklas. Ett kunskapsbidrag som 

denna studie syftar till är att få fram delar inom systemet där man är överens om var 

framgångsfaktorerna finns. På så sätt kan inre strukturer tydliggöras och förutsättningar för 

implementeringen av de gemensamma framgångsfaktorerna skapas.  

5. Metod  

Initialt så är det den kvantitativa forskningsmetoden, Bryman (2011) som ligger som grund 

för att i senare delen av resultat övergå till en kvalitativ analys. Detta är förenligt enligt Trost 

(2001), utifrån systemteorin för att undersöka hur resultatets olika delar påverkar helheten. 

Utifrån examensförordningen har yrkesrollen undersökts och denna studie är på så sätt en 

fortsättning på utforskandet av faktorer som påverkar innehållet av det specialpedagogiska 

uppdraget. Urvalet gjordes även utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och med hjälp av 

systemteorin, Gjems (2011) för att finna mönster i de tre professionernas uppfattning om var 

det finns framgångsfaktorer i det specialpedagogiska uppdragets innehåll. De tre 

professionerna som valdes ut är rektorer, lärare samt specialpedagoger som samtliga arbetar 

inom samma huvudman inom grundskola och gymnasium i Sverige.  

 

 

 

5.1 Urval  

Efter att ha angett syfte med studien och vilka tre yrkeskategorier som ingick i denna erhölls 

e-mailadresser från utbildningsföretagets projekt – och utvecklingsavdelning. 75 mailadresser 

fördelade i lika delar över rektorer, lärare som specialpedagoger, alla verksamma inom grund- 

och gymnasieskolan i Sverige. Missivbrev skrevs (bilaga 1) där studiens syfte var och 

bifogades med den digitala enkäten (bilaga 2). Urvalet är gjort utifrån egna erfarenheter och 

reflektioner kring att det inom tre yrkesprofessioner finns olika åsikter om vad som ingår i det 

specialpedagogiska uppdraget. Genom att fokusera på när de tre yrkeskategorierna anser att 

 
 



det specialpedagogiska uppdraget innebär en framgångsfaktor kunna analysera detta med 

hjälp av systemteorin.  

5.2 Genomförande  

Jag har använt mig av slutna samt halvslutna svarsalternativ i enkäten, Bryman (2011) som 

genomförs digitalt, en surveyundersökning med hjälp av Google formulär för insamling och 

bearbetning av data. Enkätstudien genomfördes utifrån 7 fasta påståenden om 

framgångsfaktorer till vad som kan bidra till optimering av det specialpedagogiska arbetets 

innehåll och utformning. Var upplever man att det specialpedagogiska arbetets innehåll utgör 

en framgångsfaktor samt hur dessa påståenden speglar respondentens nuvarande verksamhet. 

Svaranden kategoriserar då speglingen inom 5 olika valalternativ (bilaga 2) Från ingen 

spegling alls till att man instämmer helt och fullt. (bilaga 2). Enkäten mailades ut tillsammans 

med ett missivbrev (bilaga 1) till sammanlagt 25 rektorer, 25 specialpedagoger samt 25 lärare.  

Utav 25 rektorer besvarade 7 enkäten (28 %), 13 lärare (52 %), 15 specialpedagoger (60 %).  

Två respondenter angav “Annat” vid frågan på nuvarande yrkesroll och dessa två svar har 

inkluderats till kategorin lärare. Merparten av de som har besvarat enkäten har arbetat mer än 

5 eller 10 år inom yrket (ca 75 %).  

5.3 Respons  

Responsen efter första utskicket tillsammans med missivbrevet var lågt, 12 enkäter har 

besvarats av 75 möjliga. Efter 14 dagar skickas enkäten ut på nytt tillsammans med 

missivbrevet och ett tillägg. De som redan har besvarat enkäten skulle bara förbise detta 

utskick. Alla deltagare har varit anonyma och därför kunde jag inte se vilka som hade svarat 

eller inte utan fick skicka till alla 75 mailadresser. En ökning till 24 svarande är resultatet efter 

det andra utskicket. Ett tredje utskick görs med ett förtydligande om vikten av varje persons 

deltagande och uppskattningen från min sida när de väljer att besvara enkäten. Slutresultat 

blev 35 besvarade enkäter och efter feedback på Högskolan i Kristianstad i vår 

handledningsgrupp beslutade jag mig för att inte göra fler försök utan påbörja bearbetningen 

av materialet. 

5.4 Bearbetning och analys 

Vilka påståenden och frågor behöver enkäten innehålla för att uppnå mitt syfte med denna 

undersökning? De behöver vara precisa i sin formulering med ett tydligt “jag” perspektiv där 

varje respondent svarar utifrån sin uppfattning, tolkning eller upplevelse. Att förtydliga 

jag-perspektivet i missivbrevet och att det i påståendena inte efterfrågades “rätt” eller “fel” 

 
 



utan varje svarandes professionella åsikt och uppfattning. Utifrån de svar som inkommit så 

kan jag med hjälp av det systemteoretiska synsättet se på de olika yrkeskategoriers 

gemensamma nämnare och skillnader. Var finns likheterna inom systemet? Var finns 

skillnaderna inom systemet? Var finns skillnaderna inom de tre olika professionerna? Hur 

påverkas helheten i systemet av olikheterna i de tre professionernas upplevelse och tolkning? I 

analys - samt diskussionsdelen kommer jag att återkomma till dessa frågor och reflektera över 

resultaten. Med denna metod och tillsammans med systemteori (Gjems, 2011, Öqvist 2014) är 

det min ansats att ur professionernas likheter och olikheter finna gemensamma nämnare så att 

dessa tillsammans kan utgöra de nya framgångsfaktorerna för ett långsiktigt förändrings- och 

utvecklingsarbete för skolan samt optimeringen av innehållet av det specialpedagogiska 

uppdraget.  

5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) har satt upp krav på god forskningsetik vilket bland annat innebär att 

hålla god ordning på dokumentation och arkivering, vara rättvis i bedömningen av resultaten 

samt att vara sanningsenlig. I samarbetet med huvudmannen ingår det även för denna studie 

att redovisa syfte, metod samt resultat. I missivbrevet finns kravet på anonymitet tillgodosett 

samt i enkätens utformning då ingen av de responderade kan se övriga deltagares svar. Frågor 

om respondenternas kön har inte inkluderats i denna studie. Utifrån Vetenskapsrådets fyra 

krav kring forskningsetiska principer har informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav tillgodosetts. Deltagandet har varit frivilligt, 

anonymiteten säkrad, information om enkätens syfte har redogjorts. 

6. Resultat och analys  

 I vilka sammanhang/situationer upplever rektorerna, lärare samt specialpedagogerna att det är 

en framgångsfaktor?  Hur väl återspeglas detta de tillfrågades verksamheter i nuläget? Detta 

är frågor som resultat och analys delen i denna studie har fått svar på.  

Påståendetabellerna: I resultaten från de 7 olika påståendena presenteras svaren i en tabell 

utifrån de alternativ som respondenterna har haft att välj på. Svarandena i enkäten har haft 5 

olika kategorier att förhålla sig till där: 0 = Instämmer inte alls. 1 = Instämmer till mycket 

liten del. 2 = Instämmer något. 3 = Instämmer delvis. 4 = Instämmer till största delen.  

5 = Instämmer helt. 

I de olika påståendena där rektorer, lärare och specialpedagoger angett alternativ 5 eller 4 så 

finns svaren i kolumnen för framgångsfaktor. I mitten av kolumnen finns svaren från dem 

 
 



som valt alternativ 3, till viss del. I den högra kolumnen finns svaren från dem som valt något 

av alternativen mellan 0 – 2, sammanslagna till en summa.  

Speglingstabellerna: I resultaten från speglingen av hur väl de olika påståendena återfinns/ 

eller saknas i respondenternas nuvarande verksamheter finns 5 alternativ att välja på. 

5 = Speglar helt och fullt. 4 = Speglar till största delen. 3 = Speglar delvis. 2 = Speglar i liten 

grad. 1 = Speglar inte alls.  

6.1 Påstående 1:  
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på individuell 
och/eller gruppundervisning utanför klassrummet: 
 

Påstående 1 Framg.f 
Alt: 5 / 4 

Till viss del 
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 0  

Rektorer   0% / 0 % 17% 83 % 

Lärare  55 % / 0 % 45% 0% 

Spec.ped 25% / 0 % 50%  25% 

 
Rektorernas respons på påstående 1 i enkäten är tydlig, 83 % av rektorerna anser inte att det är 

en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på individuell och/eller 

gruppundervisning utanför klassrummet. 17 % anser att det kan vara det till viss del. Lärarna 

däremot tycker till 55 % att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar med 

elever utanför klassrummet. 45 % av lärarna menar att det kan vara det till viss del. Slutligen 

så anser specialpedagogerna att det till 50 % kan vara en framgångsfaktor, medan 25 % menar 

att det inte är det och andra sidan menar 25 % att det är en framgångsfaktor. Flera av 

deltagarna i enkäten har beskrivit det som att man egentligen behöver en speciallärare istället 

för en specialpedagog. Lärarna kan även hamna i “akuta” situationer och behöver då få hjälp 

av specialpedagogen i dessa paniksituationer som tar med eleven/eleverna utanför 

klassrummet. Upplevelsen av vad som är en framgångsfaktor med undervisning utanför 

klassrummet visar tre olika uppfattningar från tre olika professioners synvinkel. 

 
6.2 Spegling 1:  
I vilken utsträckning anser du att detta speglar din nuvarande arbetsplats? 
Återspeglas rektorernas åsikter om att det inte är en framgångsfaktor att specialpedagogens 

uppdrag innebär undervisning utanför klassrummet? Hur ser det ut för lärarna ute i 

 
 



verksamheten, de är den yrkeskategori som ställt sig mest positiv till undervisning utanför 

klassrummet.   

Spegling 1 Helt/ Till st. delen 
Alt: 5 / 4 

Till viss del 
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 / 1 

Rektorer 0 %  67 % 33 % 

Lärare 62%  23 % 15 % 

Spec.ped. 35 % 42 % 23 % 

 
Lärarna som ansåg att undervisning utanför klassrummet tillsammans med specialpedagog var 

en framgångsfaktor har en ökning i återspeglingen och hamnar på 62% (jmf. 55%). 

Specialpedagogernas spegling ute i verksamheten skiljer sig inte nämnvärt från svaren i 

påstående 1. Rektorerna som inte anser att det är en framgångsfaktor med undervisning 

utanför klassrummet ser återspeglingen i verksamheten till viss del, 67 % (jmf.17 %) en 

ökning med 50 % samt en liten eller ingen spegling alls landade på 33 % (jmf. 83%) en 

minskning med 50 %. 

6.3 Påstående 2:  
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som rådgivare 
och är en kvalificerad samtalspartner. 
 

Påstående 2 Framg.f. 
Alt: 5 / 4 

Till viss del 
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 0  

Rektorer 43% /57 % 0% 0% 

Lärare 62% /30 % 8 % 0% 

Spec.ped. 81 % /19 % 0% 0% 

 
Specialpedagogerna är här eniga om att detta till 81% helt och fullt är en framgångsfaktor, 

och till största delen svarar 19 %. Rektorerna är inne på samma linje som specialpedagogerna 

och här har man svarat att det stämmer till fullo till 43% samt till största delen till 57 %. 

Lärarna anser till 62% att detta är en framgångsfaktor och 30 % till största delen. I påstående 

2 ser resultaten ut att peka på en gemensam framgångsfaktor som alla tre yrkes professionerna 

är överens om. Därmed blir det intressant att se till hur stor del denna framgångsfaktor 

återspeglas i deras verksamhet.  

6.4 Spegling 2:  
I vilken utsträckning anser du att detta speglar din nuvarande arbetsplats? 

 
 



 

Spegling 2 Helt / Till st. delen 
Alt: 5 / 4  

Till viss del 
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 / 1  

Rektorer 0% / 28 % 43% 29 % 

Lärare 31 % / 39% 15 % 15 % 

Spec.ped.  13% / 34 % 40% 13 % 

 
Enligt specialpedagogernas upplevelse endast till 13% till fullo (jfr. 81%) i påstående 2 en 

minskning med 68 %. Till största delen svarar man att det stämmer till 33% (jfr. 19 %).  

40 % upplever en återspegling till viss del och 13 % anser att det inte återspeglas alls.  

Rektorerna upplever att framgångsfaktorn i påstående 2 återspeglas till största delen till 28% 

(jfr. 57%) vilket är en minskning på 29 %. Ingen av rektorerna ser att det helt och fullt 

återspeglas i verksamheten, 0 % (jmf. 43 %) en minskning med 43 %. Till viss del svarar 

rektorerna 43 %, vilket ligger i närheten av vad specialpedagogerna svarat. Rektorerna har 

även svarat att det till 29% återspeglas i mycket liten grad (jmf. 0%). Lärarna ser en spegling 

ute i verksamheten helt och fullt till 31 % (jmf. 62%), en minskning med 31%. Till största 

delen har lärarna angett en återspegling till 39 % (jmf. 30 %), en ökning på 10 %.  

6.5 Påstående 3: 
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne i 
klassrummen som stöd till elever och lärare. 
 

Påstående 3 Framg.f.  
Alt: 5 / 4 

Till viss del 
Alt: 3  

Liten grad/inte alls 
Alt: 2 – 0  

Rektor 43 % / 57 % 0% 0% 

Lärare 54 % / 30 % 8% 8 % 

Spec.ped. 20 % / 20% 27% 33 % 

 
Rektorerna anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne i 

klassrummen som stöd till elever och lärare, 43% anser detta helt och fullt och 57 % till 

största delen. Lärarna ställer sig också positiva och svaren pekar mot en framgångsfaktor.  

54 % anser detta helt och fullt och 30 % till största delen. Specialpedagogerna har inte samma 

övertygelse om att detta är en framgångsfaktor och svaren ligger mer spridda över de olika 

svarsalternativen. 20 % anser att det är en framgångsfaktor helt och fullt och 20 % till största 

 
 



delen. 27% menar att det kan vara en framgångsfaktor till viss del medan 33 % inte anser att 

det är det. Så inom specialpedagogerna själva råder det oenighet om det är ett framgångsrikt 

arbetssätt att vara inne i klassrummen medan rektorer och lärare är mer överens.  

6.6 Spegling 3:  
I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats 
 

Spegling 3 Helt/Till st. delen 
Alt: 5 / 4 

Till viss del  
Alt: 3 

Liten grad/inte alls 
Alt: 2 / 1  

Rektorer 0 % / 14 % 14 % 72 % 

Lärare  7 % / 8 % 15 % 70 % 

Specialpedagoger 13 % / 13 %  33 % 41 % 

 
Rektorerna som var eniga om att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne 

i klassrummen ser inte denna spegling i verksamheten. Det finns inget som speglar detta helt 

och fullt, alltså 0 % (jmf. 43%) och till största delen anger rektorerna till 14 % (jmf. 57%) en 

minskning med 43 %. Rektorernas spegling pekar i motsatt riktning och resultatet hamnar på 

72 % (jmf. 0%) som i liten grad eller inte alls ser specialpedagogen arbeta ute i klassrummen. 

Lärarna som ställde sig positiva till att specialpedagogen arbetar inne i klassrummen, precis 

som rektorerna har en relativt lik spegling och upplevelse av hur det ser ut i verksamheten.  

70 % (jmf. 8 %)anser att det i liten grad eller inte alls ser specialpedagogen i klassrummen. 

Till viss del anger man 15 % (jmf. 8%). Helt och fullt upplever man en spegling till 7 % (jmf. 

54 %) och till största delen till 8 % (jmf. 30 %), en sammanlagd minskning på 69 %. 

Specialpedagogerna som inte var eniga om detta är en framgångsfaktor att arbeta inne i 

klassrummet ser speglingen relativt lik ut.  

6.7 Påstående 4:  
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar förebyggande och 
långsiktigt inom elevhälsan med organisations- samt skolutvecklingsfrågor. 
 

Påstående 4 Framg.f.  
Alt: 5 / 4 

Till viss del  
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 0 

Rektorer 100 % 0 %  0 % 

Lärare  69 % / 23 % 8 % 0 % 

Spec.ped.  75 % / 12,5 % 12,5 %  0% 

 

 
 



Här är de tre professionerna eniga om att detta är en framgångsfaktor när specialpedagogen 

arbetar förebyggande och långsiktigt. Rektorerna var helt överens om detta, 100 %. 

Lärarna är till största delen också eniga om detta samt specialpedagogerna är i princip överens 

om att det är en framgångsfaktor. Hur speglas detta i deras nuvarande verksamhet? Alla är 

överens om att det är en framgångsfaktor så hur blev utfallet? 

6.8 Spegling 4:  
I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 
 

Spegling 4 Helt/ Till st. delen 
Alt: 5 / 4 

Till viss del  
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 1 

Rektorer 29 % / 28 % 29 % 14 % 

Lärare  39 % / 15 % 23 %  23 % 

Spec.ped.  6 % / 40 % 47 % 7 % 

  
Hur återspeglas rektorernas hundraprocentiga övertygelse om att specialpedagogens 

långsiktiga och förebyggande arbete är en klar framgångsfaktor? 29 % (jmf. 100%) anser att 

de ser en återspegling i nuvarande verksamhet helt och fullt, en minskning med 71%.  

Lärarna som ansåg att påstående 4 var en framgångsfaktor ser i speglingen en minskning med 

30 % samt att man till viss del 23 % (jmf. 8 %) och inte alls 23 % (jmf. 0 %) ser 

specialpedagogen arbeta förebyggande och långsiktigt. Specialpedagogerna som var överens 

om att detta arbetssätt är en framgångsfaktor ser inte detta i sin spegling i verksamheten de 

arbetar i. 6 % anser att det helt och fullt speglas (jmf. 75 %), en minskning med 69 %. En 

spegling till största delen anger 40 % att de upplever (jmf. 12,5 %). Till viss del menar 47 % 

av specialpedagogerna (jmf. 12,5), en ökning med ca. 34 %. 

6.9 Påstående 5:  
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen är en aktiv del i de 
pedagogiska kartläggningarna, skapar åtgärdsprogram samt ansvarar för löpande 
dokumentationsarbete. 
 

Påstående 5 Framg.f.  
Alt: 5 / 4  

Till viss del  
Alt: 3  

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 0 

Rektorer 71 % / 29 % 0 % 0 % 

Lärare  85 %  7 % 6 % 

Spec.ped.  53 % / 13% 27 %  7 % 

 
 



  
Rektorerna är eniga om att detta är en framgångsfaktor när det specialpedagogen delger 

kunskap inom aktuell forskning samt bidrar till utvecklingsarbetet. Lärarna stämmer in i 

denna övertygelse och 85 % anser att det är en framgångsfaktor. Specialpedagogerna delar 

inte helt deras uppfattning och anser att det helt och fullt är en framgångsfaktor till 53 %. Här 

har vi ytterligare ett område där rektorer och lärare är överens om vad som är en 

framgångsfaktor i det specialpedagogiska uppdragets innehåll medan specialpedagogerna har 

delade meningar om detta. Vad sker ute i verksamheten? Hur återspeglas rektorerna och 

lärarnas övertygelse i det dagliga arbetet och hur ser det ut för specialpedagogerna? 

6.10 Spegling 5:  
I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 
 

Spegling 5 Helt/Till st. delen 
Alt: 5 / 4 

Till viss del  
Alt: 3 

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 1  

Rektorer 43 % / 57 % 0 % 0 % 

Lärare  46 % / 23 % 23 % 7 % 

Spec.ped.  27 % / 40 % 27 %  6 % 

 
Speglingen visar att rektorernas framgångsfaktor i påstående 5 återspeglas till största delen i  

nuvarande verksamhet. Lärarnas spegling ligger lite lägre och man ser att det helt och fullt 

återspeglas till 46 % (jmf. 85 %), en minskning med 39 % samt till största delen 23 %  

(jmf. 0 %). 23 % anser även att återspeglingen finns till viss del (jmf. 7%). 

Specialpedagogerna som inte var lika övertygande som rektorer och lärare att påstående 5 

innebär en framgångsfaktor speglar sin verksamhet och menar att det helt och fullt återfinns 

till 27 % (jmf. 53 %), en minskning med 26 %. Till största delen anger man 40 % (jmf. 13 %) 

som utgör en ökning på 27 %. Till viss del stämmer helt överens med vad specialpedagogerna 

svarade i påståendet, 27 %.  

6.11 Påstående 6: 
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger kunskap inom 
aktuell forskning samt bidra till utvecklingsarbetet inom kollegiet (hjälpmedel, alt. 
verktyg, anpassningar mm). 
 

Påstående 6 Framg.f.  
Alt: 5 / 4 

Till viss del  
Alt: 3  

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 0 

Rektorer 86 % / 14 % 0 % 0 % 

 
 



Lärare  77 % / 15 % 8 % 0 % 

Spec.ped.  67 % / 33 % 0 % 0 % 

 
Rektorer, lärare och specialpedagogerna är helt eniga om att detta är en framgångsfaktor när 

specialpedagogen delger kunskap inom aktuell forskning samt bidrar till utvecklingsarbetet 

inom kollegiet. Rektorerna är den yrkeskategori som är mest övertygade därefter lärarna och 

slutligen specialpedagogerna. Hur arbetar då specialpedagogen med dessa uppgifter ute i sin 

verksamhet tillsammans med rektor och lärare? 

6.12 Spegling 6: 
I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 
 

Spegling 6 Helt/Till st. delen 
Alt: 5 / 4  

Till viss del  
Alt: 3  

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 – 1  

Rektorer 0 % / 29 % 57 % 14 % 

Lärare  15 % / 23 % 31 %  30 % 

Spec.ped.  29 % / 29 % 36 % 6 % 

 

Rektorerna som var mycket övertygade om att detta arbetssätt är en framgångsfaktor återger i 

sin spegling att man inte ser detta helt och fullt i sin verksamhet, alltså en minskning med 

86%. Till viss del är övervägande svar hos rektorerna, 57 % (jmf. 0 %) vilket innebär en 

ökning med 57 %. Lärarna som ansåg att innehållet i påstående 6 utgjorde en framgångsfaktor 

till 77 % har en minskning på 55 % ute i verksamheten. 30 % anger att man inte ser detta 

arbete alls i verksamheten (jmf. 0 %) vilket är en ökning på 30 % samt till viss del 36 % (jmf. 

8 %). Specialpedagogerna som relativt överens om att delge kunskap och bidra med aktuell 

forskning innebar en framgångsfaktor i uppdraget. I deras spegling återfinns inte denna 

framgångsfaktor helt och fullt i verksamheten utan har minskat från 67 % till 29 %, en 

minskning på 38 %. En spegling till viss del anger 36 % av specialpedagogerna vilket är en 

ökning med 36 %.  

6.13 Påstående 7:  

Jag anser att det är en framgångsfaktor då specialpedagogen arbetar på såväl  

individ-  grupp samt organisationsnivå för att undanröja hinder i lärmiljöerna. 

Påstående 7 Framg.f. Till viss del Liten grad/Inte alls 

 
 



Alt: 5 / 4  Alt: 3  Alt: 2 – 0 

Rektorer 86 % / 14 % 0% 0% 

Lärare 61% / 31 % 0 % 8% 

Spec.ped. 80 % / 20 % 0% 0% 

 
I detta påstående är de tre yrkeskategorierna eniga om att det är en framgångsfaktor när 

specialpedagogen arbetar på såväl individ-  grupp samt organisationsnivå för att undanröja 

hinder i lärmiljöerna. Rektorerna är den grupp som är mest övertygade om detta, 86 % följt av 

specialpedagogerna på 80 % och lärarna som inte helt och fullt delar övertygelsen med de 

övriga två professionerna och svarar till 61 %. Hur ser denna övertygelse ut i deras nuvarande 

verksamheter? Finns framgångsfaktorn kvar? 

6.14 Spegling 7:  
I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 
 

Spegling 7 Helt/Till st. delen 
Alt: 5 / 4  

Till viss del 
Alt: 3  

Liten grad/Inte alls 
Alt: 2 - 1  

Rektorer 0 % 71 % 29 % 

Lärare 7 % / 29 % 36 % 29 % 

Spec.ped. 7 % / 47 % 46 % 0% 

 
Rektorernas övertygelse om att det specialpedagogiska arbetet på såväl individ-  

grupp samt organisationsnivå återspeglas inte alls i deras verksamheter. Från att man helt och 

fullt ansett att detta är en framgångsfaktor till 86 % landar deras spegling på 0 %, en 

minskning på 86 %. Till viss del anger 71 % (jmf. 0 %) av rektorerna att man ser detta arbete i 

verksamheten och 29 % (jmf. 0 %)menar på att man endast ser det i liten grad eller inte alls. 

Lärarnas återspegling av verksamheten går i liknande riktning som rektorernas. Helt och full 

spegling ser man till 7 % (jmf. 61 %), en minskning på 54 %. Till viss del anger 36 % av 

lärarna (jmf.0 %), en ökning på 36 % samt i liten grad eller inte alls svarar 29 % (jmf. 8 %).  

Specialpedagogerna som delade övertygelsen om att detta arbetssätt är en framgångsfaktor 

återger i in spegling att man till 7 % ser detta (jmf. 80 %), en minskning på 72 %. Till största 

delen menar 47 % av specialpedagogerna (jmf. 20 %) samt att man till viss del, 46 % kan se 

arbetet återspeglas i deras verksamheter, en ökning från 0 % till 46 %.  

 
 



6.15 Framgångsfaktorerna 

Syftet med denna studie är att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv få svar på när de tre olika 

yrkesprofessionerna upplever att det specialpedagogiska uppdraget blir till en 

framgångsfaktor. Utifrån enkätsvaren framkommer det att delarna inom skolan har såväl 

enighet som oenighet om vad som påverkar systemet positivt och blir till en framgångsfaktor.  

I de 7 olika påståendena finns det gemensamma nämnare för rektorerna, lärarna samt 

specialpedagogerna. I 4 av de 7 påståendena är enigheten stor och man har svarat att inom 

dessa områden finns det framgångsfaktorer av det specialpedagogiska uppdragets innehåll.  

Framgångsfaktorerna finns inom följande påståenden: 

Påstående 2: Att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som rådgivare och är 

en kvalificerad samtalspartner. 

Påstående 4: Att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar förebyggande och 

långsiktigt inom elevhälsan med organisations – samt skolutvecklingsfrågor.  

Påstående 6: Att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger kunskap inom aktuell 

forskning samt bidra till utvecklingsarbetet inom kollegiet. 

Påstående 7: Att det är en framgångsfaktor då specialpedagogen arbetar på såväl individ - 

grupp samt organisationsnivå.  

Alla tre delarna inom systemet är positiva och anser att långsiktighet, förebyggande arbete, 

bidragande med kunskap och forskning samt insatser på såväl individ – grupp samt 

organisationsnivå gynnar systemets helhet. Här har rektorerna en stor påverkan på systemets 

delar (de olika professionerna) och helhet (skolan) kring hur specialpedagogens yrkesroll samt 

innehåll utformas. Kommunikation inom systemet och dess olika delar kommer att ha en 

avgörande roll på den legitimitet som innehållet av det specialpedagogiska uppdraget får.  

6.16 Oenighet inom de olika professionerna 

I ett av påståendena är oenigheten påtagligt tydlig mellan rektorer, lärare och 

specialpedagoger då man har olika uppfattningar om specialpedagogens arbete på individ – 

samt gruppnivå utanför klassrummet. Rektorerna är tydliga med att detta inte är en 

framgångsfaktor medan lärarna gärna ser att specialpedagogen arbetar med eleverna enskilt 

eller i grupp utanför klassrummet. Specialpedagogernas respons gällande detta påstående 

ligger spridda och på sätt kan det beskrivas som att det finns en oenighet inom den egna 

professionen. Detta kan bero på att det inom systemet inte är tydligt förankrat hur det 

specialpedagogiska uppdraget skall utformas. Att det specialpedagogiska uppdraget är en 

 
 



framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne i klassrummen är rektorer och lärare 

överens. Specialpedagogerna är oeniga inom sitt system och har delade uppfattningar om att 

arbete i klassrummen är en framgångsfaktor eller ej. Slutligen utifrån påstående 3, där 

specialpedagogen är en aktiv del i pedagogiska kartläggningar och skapandet av 

åtgärdsprogrammen skiljer sig delarna inom systemet åt. Rektorer och lärare är övertygade 

om att detta är en framgångsfaktor medan specialpedagogerna inom sin del av systemet inte är 

lika övertygade. I analysdelen som följer kommer resultaten från såväl påståendena samt 

speglingarna av hur det förhåller sig i deras nuvarande verksamheter analyseras ingående.  

7. Analys  

Går det med hjälp av systemteorin som ramverk få fram gemensamma framgångsfaktorer som 

kan påverka en förändring på systemnivå vilket i sin tur påverkar individerna inom systemet? 

  

Utifrån de 35 respondenternas svar på de sju olika påståendena och på vilket sätt dessa sju 

påståenden speglas i nuvarande verksamheter framkommer vissa mönster inom de tre olika 

yrkeskategorierna, rektorer, lärare samt specialpedagoger. Det finns även skillnader och 

mönster i hur respondenterna har svarat utifrån påståendet till hur detta speglas i deras 

nuvarande arbete och verksamhet. I de olika påståendena svarar rektorerna överlag mer 

samstämmigt om vad som anses vara en framgångsfaktor eller inte är det än vad lärarna och 

specialpedagogerna gör. Med hjälp av ett systemteoretiskt synsätt kommer jag att försöka 

göra en analys utifrån resultaten. Stegvis analyseras resultaten i varje påstående och 

tillsammans med speglingen få syn på likheter, samt olikheter och vad dessa kan bero på. 

7.1.  

Påstående 1: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på 

individuell och/eller gruppundervisning utanför klassrummet. 

Spegling 1: I vilken utsträckning anser du att detta speglar din nuvarande arbetsplats? 

Rektorerna: Utifrån rektorernas perspektiv anser man inte att detta är en framgångsfaktor. 

De är eniga om att det i liten eller ingen grad alls utgör en framgång i det specialpedagogiska 

arbetets innehåll. I och med att skolledarna är så pass överens om att detta inte är 

framgångsrikt ser rektorerna i sin spegling av nuvarande verksamhet att specialpedagogerna 

till 67 % arbetar utanför klassrummen med undervisning på individ och/eller gruppnivå, trots 

att detta arbete inte leder till optimering av det specialpedagogiska uppdragets innehåll. Vad 

kan detta bero på? Detta kan bero på att olika faktorer inom systemet som påverkar utfallet av 

 
 



att man å ena sidan är eniga om att det inte är ett arbetssätt som gynnar skolutvecklingen och 

å andra sidan så återfinns specialpedagogen till viss del i undervisningssituationer med 

enskilda elever eller i grupp.  

Lärarna: Lärarna anser att detta arbetssätt är en framgångsfaktor och 55 % av lärarna ser 

gärna att specialpedagogen arbetar individuellt eller i grupp med undervisning utanför 

klassrummet. De anger även i kommentarsfältet att de är i behov av “akuta” lösningar och då 

hjälper det om specialpedagogen tar de elever som stör i klassrummet. Övriga lärare ansåg att 

det är en framgångsfaktor till viss del. Så i jämförelse med rektorernas övertygelse om att det 

inte är ett önskat arbetssätt så anser lärarna att det är så och man får även igenom sina åsikter i 

speglingen. Där ökar specialpedagogens arbete med individuell undervisning utanför 

klassrummet, 62 %. Utifrån dessa svar är frågan varför ledarnas samstämmighet om ett icke 

framgångsrikt arbete ändå blir en övervägande del av specialpedagogernas arbete och 

uppdrag. Någonstans ändras kursen och påverkar perspektivet och därmed också det 

långsiktiga skolutvecklingsarbetet. Utifrån resultaten så visar lärarna ett stort behov av att få 

stöd och hjälp med enskilda elever eller liten grupp där specialpedagogen undervisar dem 

utanför klassrummet, och det är också det som återspeglas i deras nuvarande verksamheter. 

Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv så blir resultatet motsägelsefullt när rektorernas 

helhetsuppfattning är att undervisning utanför klassrummen inte är en framgångsfaktor ändå 

låter detta bli till specialpedagogernas dagliga uppdrag.  En del i systemet, lärarnas behov får 

påverkar och skapa innehållet vilket gör att en annan del i systemet, specialpedagogernas 

uppdrag och innehåll utformas utifrån lärarnas behov och interaktionen från rektorerna 

saknas. 

Specialpedagogerna: Om rektorerna var övertygade om att detta påstående inte är en 

framgångsfaktor så menade lärarna utifrån sitt perspektiv att det var det till 55 %. 

Specialpedagogerna landar någonstans mittemellan dessa två diametrala uppfattningar. Man 

anser inte att det är en framgångsfaktor då 25 % av specialpedagogerna anser detta. Merparten 

av specialpedagogerna tycker till viss del att det är en framgångsfaktor, 50 % medan 

resterande i liten grad eller inte alls är en framgångsfaktor. Vad beror det på att 

specialpedagogerna inte är mer eniga i denna ganska klassiska fråga kring undervisning 

utanför klassrummet på individ och eller gruppnivå. Vilka faktorer påverkar helheten i 

verksamheterna som gör att rektorernas övertygelse överges och lärarnas behov och 

uppfattning av det specialpedagogiska uppdraget blir just specialpedagogens rådande agenda 

 
 



och innehåll. Hur kan rektorerna påverka och säkra att specialpedagogens uppdrag optimeras 

och att man värnar om uppdraget så att det blir ett långsiktigt skolutvecklingsarbete. 

 7.2.  

Påstående 2: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som 

rådgivare och är en kvalificerad samtalspartner. 

Spegling 2: I vilken utsträckning anser du att detta speglar din nuvarande arbetsplats? 

Rektorerna: I detta påstående är rektorerna överens om att detta är en framgångsfaktor när 

specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner, 43 % anser att detta stämmer helt och 

fullt och resterande 57 % menar att det stämmer till största delen. Däremot så ser speglingen 

av rektorernas verksamhet inte ut som svaren i påståendena, man ser inte framgångsfaktorn 

återspeglas helt och fullt alls, en minskning med 43 %. 28 % ser att det till största delen finns i 

verksamheten vilket är en minskning med 29 %. Merparten av rektorerna upplever att det till 

viss del finns i verksamheten, 43 %. Så ytterligare ett exempel på när rektorerna är eniga om 

att detta är (eller inte är) en framgångsfaktor och då de speglar sin verksamhet och innehållet 

av specialpedagogens uppdrag och innehåll så möts de av en annan verklighet. I 

verksamheten arbetar inte specialpedagogen övervägande som rådgivare och kvalificerad 

samtalspartner, vilket ingår i uppdraget och examensförordningen.  

Lärarna: Lärarna är än mer övertygade om att detta är en framgångsfaktor jämfört med 

rektorerna. De vill gärna se specialpedagogen som en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare. 62 % av lärarna är överens om detta helt och fullt samt 30 % anser att det stämmer 

till största delen. I sin återspegling av sin nuvarande verksamhet återfinns inte samma närvaro 

av specialpedagogen som samtalspartner. Där man var helt övertygad om att detta är en 

framgångsfaktor, 62 % har i verksamheten minskat till 31 %, en halvering. Vad beror det på 

att specialpedagogens uppdrag som samtalspartner inte återspeglas mer då såväl rektorer och 

lärare är överens om att det är en framgångsfaktor men ser inte att det verkligen blir så i 

verksamheten? Vilka faktorer påverkar utfallet? Här kanske denna fråga skulle legat med som 

en följdfråga efter speglingen för att få svar på dessa frågor. Är det traditioner och “nedärvda” 

föreställningar om vad en specialpedagog skall göra eller formas innehållet beroende på akuta 

behov och snabba lösningar?  

Specialpedagogerna: Här är specialpedagogerna överens om att när de får vara en 

samtalspartner och rådgivare blir uppdraget och dess innehåll en framgångsfaktor. 81 % anser 

att det stämmer helt och fullt och resterande 19 % till största delen. Det framkommer med 

 
 



tydlighet att få arbeta handledande är ett arbetssätt som specialpedagogerna prioriterar högt. 

Hur ser det då ut i deras nuvarande verksamhet? Till hur stor del upplever man att det 

återspeglas? Här sjunker talen drastiskt och endast 13 % av specialpedagogerna svarar att man 

helt och fullt arbetar på detta sätt, en minskning med 68 % och 34 % svarar att det till största 

delen är så medan 40 %, en majoritet bland specialpedagogerna arbetar rådgivande till viss 

del. Så från att alla tre professionerna är överens om att handledning är en klar 

framgångsfaktor i det specialpedagogiska uppdraget återfinns inte detta i deras nuvarande 

verksamheter. Varför blir det så? Rektorerna som genom sitt mandat som ledare kan styra hur 

och på vilket sätt specialpedagogernas kompetens tas tillvara verkar inte agera och påverka 

innehållet i uppdraget utan andra prioriteringar verkar styra på skolorna. Vilka faktorer 

behöver medvetandegöras så att uppdraget utformas till den framgångsfaktor de anser att 

specialpedagogerna är som kvalificerad samtalspartner?  Är det inom EHT agendan och 

arbetsgången behöver förtydligas? Vilket perspektiv är rådande i verksamheterna? Det lutar åt 

att det är det kategoriska perspektivet som får ta över istället för det relationella och 

långsiktiga förebyggande arbetet som EHT egentligen skall vara. 

7.3. 

Påstående 3: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne 

i klassrummen som stöd till elever och lärare. 

Spegling 3: I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 

Rektorerna: Utifrån detta påstående svarar rektorerna att detta innebär en framgångsfaktor, 

de är eniga om detta och anger att det till 43 % stämmer helt samt till största delen gör det 

svarar 57 % av rektorerna. Det råder alltså ingen tvekan om att det specialpedagogiska 

uppdragets innehåll blir till en framgångsfaktor när arbetet förläggs i klassrummen och blir ett 

stöd till såväl elever som lärare. Hur väl återspeglas då rektorernas övertygelse ute i deras 

verksamheter? Här sjunker procentantalet från 43 % till 0 %, de ser inte att specialpedagogens 

uppdrag återfinns helt och fullt på deras arbetsplatser. 14 % svarar att det finns till största 

delen vilket innebär en minskning med 43 %. Däremot så svarar 72 % av rektorerna att detta 

arbetssätt inte återspeglas alls eller till mycket liten del.  

Lärarna: Svaren från lärarna utifrån detta påstående visar på att de anser att det är en 

framgångsfaktor. De ser gärna att specialpedagogen arbetar i klassrummet som stöd till elever 

och lärare. En enighet råder här och 54 % menar att det stämmer helt och fullt och 30 % till 

största delen. Det pekar på ett behov av specialpedagogiskt stöd under undervisningen och att 

 
 



man välkomnar detta arbetssätt i verksamheten. Lärarna svarar att de till 7 % kan se en 

spegling av detta vilket innebär en minskning med 47 %. Så trots att lärarna anger en 

framgångsfaktor i att arbeta tillsammans med specialpedagogen, rektorerna är också eniga i 

detta så återspeglas det inte i verksamheten. Inom skolans system påverkar delar i systemet 

och man arbetar inte enligt sin övertygelse. Värderingarna som man är enig om får stå tillbaka 

för andra behov.  

Specialpedagogerna: I påståendet är specialpedagogerna inte eniga med rektorer och lärare 

om att detta arbetssätt är en framgångsfaktor. 20 % ansåg att det var det och ute i 

verksamheten så arbetar de mindre i klassrummen som stöd till elever och lärare. 

Övervägande svarar specialpedagogerna att de till 41 % mycket lite eller inte alls ingår som 

en del i deras uppdrag. En viss del, 33 % svarar att det till viss del blir så.  

I påstående 1 så framkommer det att specialpedagogen arbetar utanför klassrummen med 

elever, då lärarna har ett stort behov av detta samtidigt visar det sig att man även har behov av 

specialpedagogen i klassrummet. Här kan det handla om avsaknad av kunskap om vilka 

skillnader det är mellan ett specialpedagogiskt uppdrag och ett specialläraruppdrag. 

Kunskaper hos rektorerna kan i detta fall påverka och förändra innehållet i 

specialpedagogernas uppdrag samt på vilket sätt skolan organiserar kring lärares behov av 

stöd i klassrummen. Genom att inventera och klargöra vilka övergripande behov skolan har 

inom sitt system kan ett förändringsarbete ske på såväl individ - grupp som organisationsnivå. 

7.4  

Påstående 4: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar 

förebyggande och långsiktigt inom elevhälsan med organisations- samt 

skolutvecklingsfrågor. 

Spegling 4: I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 

Rektorerna: Enigheten är total, samtliga rektorer anser att detta innehåll i specialpedagogens 

arbete är en framgångsfaktor. Det långsiktiga och förebyggande arbetet som ligger till grund 

för gynnsam skolutveckling. I rektorernas spegling över hur det ser ut i deras verksamheter 

blir bilden förändrad. 29 % av rektorerna kan se att specialpedagogen arbetar långsiktigt och 

förebyggande, alltså en minskning 71 %. Detta är alltså ytterligare ett område där rektorerna 

är helt överens om att det specialpedagogiska uppdraget skall inkludera ett långsiktigt och 

förebyggande arbete men där initieringen och legitimeringen saknas. Rektorernas icke 

legitimering av specialpedagogernas långsiktiga och förebyggande arbete påverkar inte enbart 

 
 



specialpedagogerna utan i sin tur såväl lärare och elever. Precis som man menar inom 

systemteorin att varje del påverkar helheten och i sin tur utvecklingen av organisationen och 

människorna i den. 

Lärarna: Man är till största delen överens om att detta arbetssätt är en framgångsfaktor, inte 

lika övertygade som rektorerna. 69 % anser att det långsiktiga och förebyggande arbetet 

optimerar innehållet av det specialpedagogiska uppdraget. I sin spegling av hur det ser ut i 

verksamheten så sjunker siffran till 39 %, en minskning på 30 %. Man anser även att det 

återspeglas i liten grad eller inte alls till 23 %. Sammanslaget så ligger rektorerna och lärarnas 

spegling i verksamheten relativt lika, att man helt och fullt eller till största delen ser positivt 

på ett förebyggande och långsiktigt arbete. 

Specialpedagogerna: Majoriteten av specialpedagogerna håller med om att det långsiktiga 

och förebyggande arbetet är en framgångsfaktor, 75 % anser att detta stämmer helt och fullt 

och 12,5 % svarar att det till största delen är det. Tre professioner är överens om att 

skolutveckling och långsiktigt samt förebyggande arbete gynnar organisationen. Men i 

speglingen av verksamheterna utifrån rektorer, lärare samt specialpedagoger återfinns inte 

detta arbete. Specialpedagogerna är den grupp som har lägst resultat i speglingen ute i 

nuvarande verksamhet. 6 % svarar att det arbetas på detta sätt, en minskning på 69 %, samt att 

man till viss del arbetar skolutvecklande svarar 47 %. Så även om innehållet i påståendet 

ramar in en del av det specialpedagogiska uppdraget och återfinns i examensförordningen blir 

det inte det man arbetar med ute i verksamheten. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv så 

sker och uppstår mänskligt handlande i samspel mellan andra människor och är delar i ett 

system. Här är rektorerna, lärarna och specialpedagogerna delar i ett system som anser att 

långsiktigt och förebyggande arbete är en optimering av specialpedagogens uppdrag och utgör 

en framgångsfaktor. Problemet inom systemet är att alla respondenterna har fått svara utifrån 

sin upplevda och valda sanning och trots detta så återspeglas framgångsfaktorn inte i 

verksamheten. Systemet, skolan behöver lyfta blicken från individnivå och istället se på 

mönster i verksamheten som gör att vissa situationer uppstår, som här en utebliven och ändå 

önskad framgångsfaktor.  

7.5  

Påstående 5: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen är en aktiv 

del i de pedagogiska kartläggningarna, skapar åtgärdsprogram samt ansvarar för 

löpande dokumentationsarbete.  

 
 



Spegling 5: I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 

Rektorerna: Ännu en framgångsfaktor enligt rektorerna som är överens om att skapandet av 

åtgärdsprogram och ansvara för dokumentationsarbetet är en viktig del i det 

specialpedagogiska uppdraget. I sin spegling av verksamheten så utförs detta arbete av 

specialpedagogerna och blir en levande framgångsfaktor utifrån rektorernas perspektiv. 

Lärarna: Denna grupp har den högsta siffran och anser att det till 85 % är en 

framgångsfaktor när specialpedagogen är aktiv inom de pedagogiska kartläggningarna.  

I hur väl det återspeglas i nuvarande verksamhet sjunker siffran något landar på 46 %, en 

minskning med 41 %. Det verkar finnas ett behov av den specialpedagogiska kompetensen 

från såväl rektorer som lärare i dokumentationsarbetet.  

Specialpedagogerna: Här är siffrorna lägst och de har inte samma övertygelse, att detta är ett 

framgångsrikt arbetssätt, som rektorerna och lärarna anser att det är. I sin spegling av hur de 

arbetar i verksamheten sjunker siffran från 53 % till 25 %. Däremot så höjs den till 40 % att 

speglingen återfinns till största delen. Rektorerna svarar högst i sin spegling av 

specialpedagogens arbete med dokumentation och kartläggningar ute i verksamheten. Detta 

kan bero på att specialpedagogen har en lagstadgad och aktiv del i EHT arbetet och har ett 

kontinuerligt samarbete med rektor. Detta återspeglar systemteorin som menar att olika delar 

inom ett system är beroende av varandra för att systemet (skolan) skall fungera som helhet, 

förändras och påverkas. Två delar i systemet här, rektorerna och lärarna ser 

specialpedagogens insatser inom dokumentation och ÅP som en framgångsfaktor och då 

dessa två system får den hjälp och stöd det behöver påverkar det i sin tur innehållet i 

specialpedagogens uppdrag som i sin tur påverkar eleverna som skall tryggas att de får rätt 

särskilt stöd och hjälpmedel. 

7.6  

Påstående 6: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger 

kunskap inom aktuell forskning samt bidrar till utvecklingsarbetet inom kollegiet 

(hjälpmedel, alt. verktyg, anpassningar mm). 

Spegling 6: I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 

Rektorerna: Man är här övertygade om att detta också är en framgångsfaktor och optimerar 

innehållet av det specialpedagogiska uppdraget genom att bidra med aktuell forskning mm. 

Det som däremot sker i speglingen av nuvarande verksamhet återfinns inte specialpedagogens 

arbete med dessa frågor. Från en majoritet på 86 % sjunker siffran till 0 och istället återfinns 

 
 



57 % i svarsalternativet; till viss del. Rektorernas del inom skolan, här sett som ett system blir 

saknaden av legitimeringen till specialpedagogerna det som påverkas professionens innehåll 

såväl som att varken lärare eller rektorer blir delaktiga i nuvarande forskning och utveckling, 

vilket i sin tur påverkar skolan som organisation, i slutänden eleverna.  

Lärarna: Denna profession är också eniga om att detta är en framgångsfaktor när 

specialpedagogen bl. a bidrar till utvecklingsarbete inom kollegiet. I sin spegling av hur de 

upplever att detta arbete återfinns i verksamheten sjunker även deras siffra från 77 % till  

att landa på 15 %, en markant minskning med 62 %. Dessutom svarar man att man till liten 

eller ingen del alls ser detta arbete, 30 % och till viss del svarar man till 30 %. Här ligger 

svarsfrekvensen övervägande på en avsaknad av kunskapsgivande kring forskning, 

anpassningar mm. Rektorerna svarade högre i sin spegling än lärarna, de vill se mer av det 

specialpedagogiska arbetet enligt påstående 6 i verksamheten. För att delar i helhet skall 

fungera så behöver varje del inom systemet veta vad just den delen är till för, för att förstå på 

vilket sätt den kan påverka och hjälpa inom systemet och som helhet.  

Specialpedagogerna:  Detta är en framgångsfaktor enligt specialpedagogerna, de är 

övervägande positiva men i jämförelse med rektorer och lärare ligger de lägst med att 

instämma helt. 63 % av specialpedagogerna svarar så medan lärarna ligger på 77 % och 

rektorerna i topp med 86 %. Intressant är att se på hur väl specialpedagogerna anser att detta 

speglar deras nuvarande verksamhet. 29 % instämmer helt att det arbetas på detta sätt samt  

29 % anser att man gör det till största delen. Här ligger specialpedagogerna högst i jämförelse 

med rektorer och lärare. Enligt resultaten så arbetar den specialpedagogiska delen inom 

systemet med att bidra till utvecklingsarbetet inom kollegiet samt delge kunskap av aktuell 

forskning mer än vad de två övriga delarna ser ute i verksamheten. Här arbetar 

specialpedagogerna inom systemet till viss del med hjälpmedel, anpassningar vilket utifrån ett 

lärarperspektiv kan betyda att eleverna arbetar tillsammans med specialpedagogen utanför 

klassrummet. Så för att varje del inom systemet skall veta att det sker ett arbete på som bidrar 

till ett kollegialt utvecklingsarbete så behöver alla delar inom skolan (rektorer och lärare) veta 

hur det ser ut när det görs. Det är samspelet och interaktionen som påverkar delar som 

påverkar helheten och utvecklingen. 

7.7 

Påstående 7: Jag anser att det är en framgångsfaktor då specialpedagogen arbetar på 

såväl individ-  grupp samt organisationsnivå för att undanröja hinder i lärmiljöerna. 

 
 



Spegling 7: I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? 

Rektorerna: Denna yrkesgrupp är de som är mest positiva till att specialpedagogen arbetar 

med att undanröja hinder i lärmiljön, en framgångsfaktor enligt majoriteten, 86 %.  

Och ett mönster börja teckna sig utifrån rektorernas svar. Det finns en stor enighet om vad 

som ingår och skapar framgångsfaktorer medan man i sin spegling av nuvarande verksamhet 

inte ser dessa faktorer aktiva. Talen sjunker och i speglingen hamnar svaren i kategorierna; till 

viss del, i liten grad samt inte alls. Speglingen i påstående 7 utifrån rektorernas perspektiv 

visar på en markant skillnad, från att man instämmer helt till 86 % till 0 % ute i verksamheten. 

70 % av rektorerna anger att specialpedagogerna arbetar till viss del på individ-  grupp samt 

organisationsnivå samt 29 % menar att de arbetar till liten del eller inte alls med dessa frågor.  

Jag är nyfiken på hur rektorerna skulle svara om det funnits en följdfråga då de ser 

skillnaderna från en framgångsfaktor till avsaknad av denna ute i verksamheten, eller hade 

man ändrat sina svar i enkäten om detta hade blivit alldeles för uppenbart. Mönstret finns här, 

trots stark övertygelse om vad som optimerar och påverkar innehållet av det 

specialpedagogiska uppdraget etableras inte framgångsfaktorerna ute i verksamheten och det 

dagliga arbetet.  

Lärarna: Kollegiet är relativt eniga om att man gärna ser specialpedagogen arbeta med att 

undanröja hinder i lärmiljöerna. De är inte lika övertygade som rektorerna är utan svarar att de 

håller helt med till 61 % och till största delen svara 31 % av lärarna vilket sammanslaget blir 

en framgångsfaktor. I speglingen sjunker även deras tal och merparten av svaren pekar på att 

man till viss del, liten del eller inte alls ser att specialpedagogen arbetar på individ - grupp 

samt organisationsnivå.  

Specialpedagogerna: Denna typ av arbete utifrån påstående 7 är specialpedagogerna eniga 

om att man vill utföra i verksamheten och utgör då en framgångsfaktor i 

skolutvecklingsarbetet. Utifrån enkäten så är rektorer, lärare och specialpedagoger eniga om 

att undanröjande av bl. a hinder i lärmiljöerna utgör en framgångsfaktor. I sin spegling landar 

deras upplevelse visserligen högre än rektorer och lärare av hur väl det återfinns i 

verksamheten, 47 % anser att de arbetar till största delen på detta sätt och 46 % svarar att man 

gör det. Specialpedagogerna är den kategori som ser att de arbetar på individ-  grupp samt 

organisationsnivå medan rektorerna inte upplever detta. 

8. Slutsats 

 
 



Inom skolan förekommer många begrepp och dessa kan uppfattas, tolkas och innebära olika 

saker utifrån vilken kategori av profession som tolkar begreppen. Utifrån ett systemteoretiskt 

helhetsperspektiv är det viktigt att det sker ett förtydligande på mikronivå så att en utveckling 

kan ske inom alla delar av systemet och slutligen ha effekter på makronivå. Alla delar inom 

systemet behöver vara medvetna om vad innehåll, syfte och mening är i att t.ex. arbeta på 

individ - grupp samt organisationsnivå samt hur detta ser ut när det implementeras i 

verksamheten. Rektorer, lärare och specialpedagoger är överens om att det finns 

gemensamma framgångsfaktorer utifrån denna studie, implikationerna uppstår när ett 

medvetet och långsiktigt förändringsarbete inte initieras och leds av rektorerna. Ett 

klarläggande kring vilka värderingar och normer som ligger till grund för de beslut som tas 

inom skolan är avgörande för att alla delar inom systemet; rektor, lärare, specialpedagoger, 

elever m.fl. kan påverkas och ingå i ett förändrings - och utvecklingsarbete som gynnar alla 

delar, en framgångsfaktor. Alla inom skolans system är en del av lösningen och inom 

systemteorin påverkas alla delar av de val och icke val som tas inom organisationen, i 

gruppen, på EHT, i arbetslagen och inom varje anställd. Det är utifrån våra egna personliga 

värderingar och valda sanningar som vi grundar våra beslut och inom skolans system så är det 

därför viktigt att skilja på de personliga värderingarna och de professionella. Genom att 

medvetandegöra skolans inre värderingssystem kommer implementeringen av de 

gemensamma valda framgångsfaktorerna att bli möjliga.  

9. Diskussion 

I tidigare forskning kring specialpedagogernas uppdrag återfinns en röd tråd som löper från 

den ena studien till den andra (Emanuelsson, m.fl. 2003; Rosenqvist & Tideman, 2000. 

Persson 2008; 2009, Sandberg 2017) att innehållet i uppdraget påverkas av rektorernas 

legitimering av hur de specialpedagogiska kompetenserna och kvalifikationerna 

implementeras i verksamheten. Vidare så spelar rektorernas kunskap och intresse kring 

innehållet av examensordningen för specialpedagoger en avgörande roll. Bristande intresse 

eller okunskap leder till att specialpedagogerna inte arbetar med skolutvecklingsfrågor utan 

domineras av undervisning, vilket även denna studie till viss del visar tecken på. Trots att 

rektorer, lärare och specialpedagoger är överens om att det är en framgångsfaktor när 

innehållet får utgöra skolutveckling så är det inte den prioriteringen de ser ute i sina 

nuvarande verksamheter. Men utifrån ett systemteoretiskt perspektiv som denna studie har 

som ramverk så ingår alla delar i systemet och påverkar varandra inbördes och därmed 

 
 



helheten. De underliggande värderingarna kring hur skolan ser på svårigheter och elever i 

behov av särskilt stöd blir avgörande för de prioriteringar som sedan görs. Utifrån denna 

studie och tidigare forskning så “hamnar” skolan i ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2003)  

och man går från en relationell ansats till ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001). I en studie från 2011 av Skogström framkommer det att detta perspektiv 

inte har förändrats. I den kvantitativa undersökningen där 31 lärare besvarat en enkät anser 

lärarna att det är elevens egen inställning och attityd som påverkar skolresultaten och att man 

hamnar i svårigheter. Verdoes (2014) har i sin studie tagit utgångspunkt från skollagen för att 

undersöka i vilken utsträckning rektorerna anser att skolutvecklingsarbete utgör en viktig 

funktion i det specialpedagogiska uppdraget. Det ansåg inte rektorerna och 

specialpedagogerna i sin tur menar på att det är med mandat från rektorerna som man lättare 

kan prioritera skolutvecklingsfrågor. För att långsiktigt, strategiskt och målmedvetet 

förändringsarbete skall ske och fortsätta sin utveckling behöver intentionerna och 

värdegrunden vara tydligt förankrade inom varje del inom systemet. Det innebär att vi 

medvetet går från retorik till metodik, varje val i verksamheten behöver medvetandegöras och 

spåras hur och på vilket sätt problemformuleringen är satt. Kommer den från 

“maskinrummet” och ett kategoriskt perspektiv eller kommer det från “kommandobryggan” 

med utsikt över det långsiktiga hållbara utvecklingsmålet, det är en bra fråga att ställa innan 

beslut tas inom EHT, arbetslag, ledningsgrupp och inom varje individ som möter och arbetar 

tillsammans med elever i skolan. Det är specialpedagogens ansvar att med nyfikenhet och lust 

till lärande påverka en annan människa, som i sin tur kan påverka en annan i vårt livslånga 

lärande.  

Att våga leda sig själv och sin egen utveckling påverkar innehållet i den lilla såväl som i den 

stora organisationen, klassen, lärarrummet i det enskilda samtalet gör varje val en avgörande 

skillnad.  Avslutningsvis i denna diskussion får Ahrenfelts (2013) ord ange tonen till 

övergången till fortsatt forskning; 

Under våra långa utbildningar i förändringsledning får deltagarna ägna en hel vecka 
åt sin högst personliga utveckling. Nästan alla deltagare inser under 
veckan hur deras tankemönster formats av och till och med tidigare 

generationer. De får dessutom uppleva hur de projicerar sina mönster på 
andra människor och på kontexten. Väl medvetna om dessa fenomen 

öppnas vägen till genererande dialog och förändring av andra ordningen. 

 

 
 



10. Fortsatt forskning 
Mitt fokus på fortsatt forskning, de nya ”fröna”, kommer att vara inom långsiktiga 

förändringsarbeten samt hur dessa blir till och fortsätter att växa och utvecklas. Utifrån ett 

systemteoretiskt förhållningssätt och kunskapen om hur alla inbördes delar påverkar enheter 

och helheter tror jag att vi kan skapa nya verktyg, nycklar som öppnar dörrar för kreativitet, 

nyfikenhet och öppenhet till individuella lösningar utan ändlösa och verkningslösa 

åtgärdsprogram, handlingsplaner eller pedagogiska kartläggningar. 

Specialpedagogiken är för mig en tvärvetenskaplig och metakognitiv bärbar kunskap som kan 

appliceras inom många olika områden i skolan, högskola, universitet, för ledningsgrupper, 

handleda inom skolutveckling och även coacha blivande, nya eller “gamla” specialpedagoger 

under/efter deras utbildningstid. Att undersöka och närmare studera hur specialpedagogerna 

kan vara drivande entreprenörer inom skolutveckling, utifrån bland annat examensordningen.  

11. Slutord 

Det är i slutet av maj 2018 då de sista orden skrivs in till denna studie och examensarbete. 

Det har gått i princip 10 år mellan det att jag påbörjade min specialpedagogutbildning i 

Kristianstad till idag, med olika mellanlandningar inom andra utbildningar som handledning, 

karriärplanering, träningsvägledare samt fördjupning inom tvärvetenskaplig 

metakommunikation. Så detta embryo har verkligen haft en lång utvecklings- och 

förändringsprocess, som det skall få vara med utveckling, att det får ta tid. Jag anser att 

kunskap och lärande behöver få komma till uttryck i flera former än vad som ges utrymme för 

i dagens skola, även om särskilt stöd, extra anpassningar och korrigerade lärmiljöer erbjuds så 

blir resultatet inte desamma som intentionerna. Vi behöver skapa ökad medvetenhet och 

utrymme för den personliga och professionella utvecklingen inom skolan. Att vi rustar oss 

bättre med fungerande framgångsfaktorer i våra verksamheter för att möta och bemöta 

individuella behov på ett modigt och nytänkande sätt. Tillsammans är detta möjligt! 
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Bilaga 1  
Missivbrev 

 
 



 
Malmö 2/3 2018 

 
Missivbrev till rektorer lärare samt specialpedagoger 
 
Mitt namn är Cecilia Minamizen och jag arbetar med min magisteruppsats inom 
specialpedagogiska programmet på Högskolan i Kristianstad.  
Inriktningen och syftet med mitt arbete handlar om vilka framgångsfaktorer som 
påverkar innehållet samt utformningen av det specialpedagogiska uppdraget 
inom grund- samt gymnasieskolan utifrån tre olika perspektiv, rektors 
uppfattning, lärarnas uppfattningar samt specialpedagogernas. 
 
Påståendena i enkäten är utformade så att du svarar utifrån i vilken omfattning 
du anser att detta stämmer med hur det ser ut på just din grund- eller 
gymnasieskola. Du har även möjlighet att skriva in eget svarsalternativ om inget 
av de angivna påståendena stämmer överens med hur det är på din grundskola 
eller gymnasium.  
 
Det finns inget syfte om att få fram vad som är rätt eller fel ifråga om val av 
påståenden utan min nyfikenhet och förhoppning är att få en inblick i hur det ser 
ut med de olika framgångsfaktorerna utifrån urvalet av rektorer, lärare samt 
specialpedagoger.  
 
Min enkät vänder sig till flera olika skolor runt om i Sverige och 
förhoppningsvis kan jag med era svar skapa ett kunskapsbidrag om hur vilka 
framgångsfaktorer som finns kring innehåll och utformning av det 
specialpedagogiska uppdraget. 
 
Alla skolor och lärare är anonyma i undersökningen.  
 
Enkäten innehåller 10 frågor eller påståenden och då du väl klickat på länken 
och öppnat enkäten är det viktigt att alla frågor/påstående besvaras. Så välj en 
tidpunkt där du under en kortare tid kan svara i lugn och ro och sänd sedan in 
dina svar. 
 

 
 



Din medverkan betyder mycket för mig och jag ser fram emot att få ta emot dina 
svar i enkäten.  
 
Varmt tack till dig för din medverkan och bidrag till undersökandet av 
framgångsfaktorer. Resultatet från undersökningen blir min magisteruppsats 
viktigaste innehåll som jag kommer att dela med alla som deltagit och svarat på 
enkäten.  
 
Vänligen 
Cecilia Minamizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Bilaga 2  
Enkäten  
 
Vilka framgångsfaktorer anser du bidrar till 

optimering av det specialpedagogiska arbetets 

innehåll och utformning? 

 

I denna enkät kommer du att få läsa en rad påståenden om och på vilket sätt 

det specialpedagogiska arbetets innehåll och utformning utgör en framgångsfaktor. 

Först svarar du utifrån hur Du anser att påståendet speglar en framgångsfaktor enligt dig. 

Klicka på ett av alternativen mellan 0 till 5. 

Därefter anger du i vilken utsträckning detta speglar nuläget på din arbetsplats. 

Kryssa i ett av de fem svarsalternativen som ligger närmast nuläge 

Först ett par frågor om titel och antal år i yrket. 

Tack för Din medverkan! 

Cecilia 

*Obligatorisk 

1. * 

Markera endast en oval. 

Alternativ 1 

2. Jag är anställd som * 

Markera alla som gäller. 

Rektor 

Lärare 

Specialpedagog 

Annat 

3. Antal år inom nuvarande yrke * 

 

Mer än 10 år 

Mer än 5 år 

Mindre än 5 år 

 
 



Nyanställd 

Övrigt: 

 

 

4. Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på individuell 

och/eller gruppundervisning utanför klassrummet. * 

 

0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

5. I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

Speglar inte alls 

6. Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som rådgivare och 

är en kvalificerad samtalspartner. * 

 

0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

7. I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

Speglar inte alls 

8. Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne i klassrummen 

som stöd till elever och lärare. * 

 

0 1 2 3 4 5 

 
 



Instämmer inte alls Instämmer helt 

9. I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

Speglar inte alls 

10. Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar förebyggande och 

långsiktigt inom elevhälsan med organisations- samt skolutvecklingsfrågor. * 

 

0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

11. I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

Speglar inte alls 

12. Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen är en aktiv del i de 

pedagogiska kartläggningarna, skapar åtgärdsprogram samt ansvarar för löpande 

dokumentationsarbete * 

 

0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

13. I vilket utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

 
 



Speglar inte alls 

14. Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger kunskap inom 

aktuell forskning samt bidra till utvecklingsarbetet inom kollegiet (hjälpmedel, alt. verktyg, 

anpassningar mm) * 

 

0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

15. I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

Speglar inte alls 

 

16. Jag anser att det är en framgångsfaktor då specialpedagogen arbetar på såväl individgrupp 

samt organisationsnivå för att undanröja hinder i lärmiljöerna. * 

 

0 1 2 3 4 5 

Instämmer inte alls Instämmer helt 

 

17. I vilken utsträckning anser du att detta speglar nuläget på din arbetsplats? * 

 

Speglar helt och fullt 

Speglar till största delen 

Speglar delvis 

Speglar i liten grad 

Speglar inte alls 

 

18. Här får du gärna skriva lite egna tankar och reflektioner efter att du fyllt i enkäten. Tar 

tacksamt emot det du vill dela. Vill du inte skriva något anger du det med; Inget att tillägga 
* 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3  

Jag är anställd som 

35 svar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4  

Antal år inom yrket  

35 svar  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 5  

Sammanställning över rektorerna, lärarna och specialpedagogernas respons på var man 

anser att det finns framgångsfaktor utifrån de 7 olika påståendena 

Totalt 35 svar.  

 
Påstående 1: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på 
individuell och/eller gruppundervisning utanför klassrummet. 

 
 
Spegling 1: 

 
 



 
 
 
 
Påstående 2: 
Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som rådgivare och är en 
kvalificerad samtalspartner. 

  
 
Spegling 3 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 3: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne i 
klassrummen som stöd och hjälp till elever och lärare.  

 
 

Spegling 3: 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 4: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar 
förebyggande och långsiktigt inom elevhälsan med organisations samt skolutvecklingsfrågor. 
 

 
Spegling 4:  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 5: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen är en aktiv del i de 
pedagogiska kartläggningarna, skapar åtgärdsprogram samt ansvarar för löpande 
dokumentationsarbete. 

 

 
 



 

Spegling 5:   

 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 6: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger kunskap 
inom aktuell forskning samt bidra till utvecklingsarbetet inom kollegiet (hjälpmedel, alt. 
verktyg, anpassningar mm).

 

 
 



Spegling 6:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påstående 7: Jag anser att det är en framgångsfaktor då specialpedagogen arbetar på såväl 
individ - grupp samt organisationsnivå för att undanröja hinder i lärmiljön. 
 

 
 



 
Spegling 7:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektorernas respons på påståendena och speglingar av nuläget 

 
 



 
Påstående 1: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på 
individuell och/eller gruppundervisning utanför klassrummet.  

 
Spegling 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Påstående 2: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som 
rådgivare och är en kvalificerad samtalspartner. 

 
Spegling 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Påstående 3: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogens arbete inne i 
klassrummen som stöd till elever och lärare. 

 
Spegling 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Påstående 4: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar 
förebyggande och långsiktigt inom elevhälsan med organisations- samt skolutvecklingsfrågor. 

 
Spegling 4:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Påstående 5: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen är en aktiv del i de 
pedagogiska kartläggningarna, skapar åtgärdsprogram samt ansvarar för det löpande 
dokumentationsarbetet. 

 
Spegling 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Påstående 6: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger kunskap 
inom aktuell forskning samt bidrar till utvecklingsarbetet inom kollegiet. 

 
Spegling 6: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Påstående 7: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar på såväl 
individ - grupp samt organisationsnivå för undanröjning av hinder i lärmiljöerna. 
 

 
Spegling 7: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Lärarnas svar - 13 svarade på enkäten 
 
Påstående 1: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen har fokus på 
individuell och/eller gruppundervisning utanför klassrummet. 

 
Spegling 1:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Påstående 2: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar som 
rådgivare och är en kvalificerad samtalspartner. 

 
Spegling 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Påstående 3: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar inne i 
klassrummen som stöd till elever och lärare.  

 
Spegling 3: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Påstående 4: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar 
förebyggande och långsiktigt inom elevhälsan med organisations- samt utvecklingsfrågor.  

 
Spegling 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Påstående 5: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen är en aktiv del i de 
pedagogiska kartläggningarna, skapar åtgärdsprogram samt ansvarar för den löpande 
dokumentationen. 

 
Spegling 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Påstående 6: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen delger kunskap 
inom aktuell forskning samt bidrar till utvecklingsarbete inom kollegiet. 

 
Spegling 6: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Påstående 7: Jag anser att det är en framgångsfaktor när specialpedagogen arbetar på såväl 
individ - grupp samt organisationsnivå för att undanröja hinder i lärmiljöerna.  

 
Spegling 7:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


