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Abstract 

To meet students in difficulties is increasingly common in today's schools. To successfully 

meet this development, several scholars highlight a profit with a special educational approach 

that permeates the business. However, there is a disagreement on whether the problems with 

behavior and learning should be attributed to students’ learning disabilities or deficiencies in 

the educational situations during school-time. Ahlefeld Nisser (2009) argues in her thesis that 

the students, who are in need of special support in the educational situations, are relatively 

few, but that about 20% of all students are in a gray area. These students would have more 

opportunities to reach the educational goals if the students’ education was permeated by a 

special educational approach. 

 

The aim of the present study was to investigate the extent to which the systematic quality 

work of the examined schools is based on a special educational perspective. The study has a 

quantitative approach and the data collection was carried out with the help of a questionnaire. 

The survey was made in the survey program Survey & Report and then exported to the 

analysis program SPSS. 

 

The result shows that the groups studied; principals, assistant principals and special education 

teachers, do not differ significantly in the conception of a special educational perspective on 

the systematic quality work. A summary of the survey in the bar chart shows that the majority 

of respondents in all groups have responded that they "agree to a large extent" of the 

allegations relating to the conception of a special educational perspective on the systematic 

quality work. 
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Sammanfattning 

 

Att möta elever i svårigheter blir allt vanligare i dagens skola. För att möta denna utveckling 

framgångsrikt, framhåller flera forskare en vinst med ett specialpedagogiskt förhållningssätt 

som genomsyrar verksamheten. Det råder dock delade meningar om huruvida problem med 

beteende och inlärning ska tillskrivas funktionsnedsättningar hos eleverna eller brister i den 

pedagogiska verksamheten.  Ahlefeld Nisser (2009) menar i sin avhandling att de elever som 

är i behov av särskilt stöd dock är relativt få, men att ungefär 20 % av samtliga elever befinner 

sig i en gråzon. Dessa elever skulle ha större möjligheter att nå kunskapskraven om skolans 

undervisning genomsyrades av ett specialpedagogiskt förhållningssätt.  

Syftet med den aktuella studien är att undersöka i vilken utsträckning den undersökta 

koncernens systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv. Studien 

har en kvantitativ ansats och datainsamlingen har genomförts med hjälp av en enkät. Enkäten 

tillverkades i enkätprogrammet Survey& Report för att sedan exporteras till 

analysprogrammet SPSS.  

 

Resultatet visar att medelvärdet på upprättat index indikerar att flertalet respondenter 

instämmer mellan ”låg” och ”hög grad” i påståendena angående uppfattningen om ett 

specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.  

Resultatet visar också att de undersökta grupperna, rektor, biträdande rektor och 

specialpedagog inte skiljer sig signifikant i uppfattningen om ett specialpedagogiskt 

perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Specialpedagog, skolledare, systematiskt kvalitetsarbete 
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1. Inledning 

 

Redan i 1980 års läroplan formades konceptet ”En skola för alla” som sedan dess varit ett 

omdebatterat begrepp. Tanken var då att specialpedagogiska metoder skulle föras in i den 

ordinarie skolorganisationen och inte begränsas till någon speciell organisationsform, som 

särskild undervisningsgrupp eller särskild undervisning. Specialpedagogiken skulle grunda sig 

på en holistisk människosyn och på insikter i psykets sätt att fungera hos olika elever i olika 

åldrar. (Psykologiguiden, 2016). 

Genom den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, förstärktes kravet på ett  

Systematiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman, rektor och förskolechef ansvarar för att  

systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, 

kunskapskrav och riktlinjer så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och 

förbättra resultat (Skolverket, 2016). 

 

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande roll har också förtydligats i skollagen. I  

kommentartexten till lagen slås fast att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer  

som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Hälsofrämjande skolutveckling används 

som begrepp för att påpeka att hälsoarbetet i skolan är en del av en långsiktig 

skolutvecklingsprocess. Eftersom den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att 

klara skolan behöver skolans hälsofrämjande arbete sättas i relation till skolans resultat. 

(Skolverket, 2016) 

 

I takt med att stressrelaterade sjukdomar har eskalerat har även antalet elever med 

neuropsykologiska funktionsnedsättningar ökat (Stressforskningsinstitutet, 2013 – 2015).  

 En möjlig koppling kan göras till barns uppväxtmiljö och föräldrarnas förmåga till 

omvårdnad av det lilla barnet. Förmågan påverkas av stressrelaterade sjukdomar såsom 

depression (Klingberg, 2011). Den största ökningen på stressrelaterade sjukdomar 

identifierades bland kvinnor i 30-40 årsåldern, enligt en rapport från Socialstyrelsen (2014). 

Det är samma kategori som ofta har små barn. Forskningen visar på att uppväxtmiljö och 

föräldrarnas omvårdnad har en stor betydelse för barnets framtida möjligheter för inlärning.  

 

Dessa faktorer har påvisat en betydelse även om barnet saknat de genetiska faktorerna som 

ligger till grund för utvecklandet av neuropsykologiska funktionsnedsättningar 
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(Socialstyrelsen, 2014). Med rätt förutsättningar kan dock de kognitiva förmågorna tränas upp 

(Klingberg, 2011) 

 

Forskare vid Karolinska institutet har belyst frågan angående neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och dess ökning på senare år. En förklaring till ökningen är att fler fall 

upptäcks eftersom medvetenheten kring funktionsnedsättningen har ökat i psykiatrin och 

samhället (Bejerot, 2015). Neuropsykiatrin framhålls allt oftare som en förklaring framför 

andra möjliga när en elev får problem med inlärningen och beteende i skolan (Ekström, 

2012). De neuropsykiatriska diagnoserna tillmäts idag högre status och förklaringsvärde än de 

pedagogiska teorierna vad gäller elever i funktionshinder. Ett stort antal studier har visat att 

till exempel ADHD är förenat med problem, inte bara i skolan utan när det gäller att få och 

behålla jobb, risk för att hamna i missbruk och kriminalitet (Bölte, 2011). Den psykosociala 

miljön har stor inverkan på hur stort funktionshindret blir. De flesta barn med ADHD har inte 

bara en diagnos utan oftast två eller tre. Ofta rör det sig om tillkommande problem, som 

uppförandestörningar, som kan begränsas genom tidiga åtgärder (Bölte, 2011).  

 

Att förstå dessa barn och ungdomar som ofta kallas stökiga, struliga, ouppmärksamma, 

utmanande och krävande är oerhört viktigt för att lärare och föräldrar ska kunna hjälpa dem 

att fungera väl i både skolan och senare i vuxenlivet. Vuxna har en tendens att ofta placera 

problemet hos eleven (Greene, 2014). 

 

De elever som är i behov av särskilt stöd är ändå relativt få, dock befinner sig ungefär 20 % 

av eleverna i en gråzon. Dessa elever skulle ha större möjligheter att nå kunskapskraven om 

skolans undervisning genomsyrades av ett specialpedagogiskt förhållningssätt (Ahlefeld 

Nisser, 2009). Många forskare är överens om detta, dock råder det mer delade meningar om 

huruvida problem med beteende och inlärning ska tillskrivas funktionsnedsättningar hos 

eleverna eller brister i den pedagogiska verksamheten. Thorell (2015) som forskar kring 

ADHD hos barn i förskoleåldern, diskuterar också ämnet där hon menar att det inte finns 

någon klar gräns mellan ADHD och normal utveckling i de lägre åldrarna, och i forskningen 

hon bedriver försöker de identifiera barn i riskzonen snarare än ställa en formell diagnos. 

Thorell (2015) försöker genom sin forskning hitta sätt att identifiera och hjälpa barn med 

ADHD-liknande problem så tidigt som möjligt. 

Flera diagnoser hänger ofta samman. Det är till exempel vanligt att ett barn med ADHD ofta 

även har dyslexi eller dyskalkyli. Även uppväxtmiljön har betydelse för hjärnans utveckling 
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och barnets framtida förutsättningar. Stora studier har genomförts både i Storbritannien och i 

USA där de studerat adopterade Rumänska barnhemsbarns kognitiva förmågor. I båda fall 

visade studien en signifikant skillnad på de kognitiva förmågorna hos de adopterade barnen 

mot kontrollgruppen. Problemen bestod av psykiska problem, emotionella problem, problem 

med det sociala samspelet samt autistiska symtom med hyperaktivitet och 

koncentrationsstörningar. Skillnader i när barnet hade blivit adopterat uppmärksammades och 

det upptäcktes att för barn som adopterades före två års ålder noterades en betydligt större 

positiv effekt än för de som adopterats efter två års ålder. En framgångsfaktor som även spelar 

roll, är den tidiga föräldrakontakten. Väl omhändertagande föräldrar kan påverka barnets 

framtida förmåga att hantera stress. Återigen kan koppling göras, till barns uppväxtmiljö och 

föräldrarnas förmåga till omvårdnad av det lilla barnet. Förmågan som påverkas av 

stressrelaterade sjukdomar (Klingberg, 2011).  

Friskolekoncernen, som studien genomförs på, marknadsför sig som skolan mitt i arbetslivet. 

De flesta programmen läses som lärlingsutbildningar. Detta innebär att minst 50 % av 

utbildningen ska genomföras på en arbetsplats som är kopplat till yrkesprogrammet som valts. 

Samarbetet med branschen uttalas som en framgångsfaktor. 

 1999 startades koncernens första skola. Idag finns 33 skolor runt om i Sverige (Praktiska, 

2016).  

 

1.1 Begreppsdefinition 

 

De centrala begreppen i studiens utgångspunkt är specialpedagogiskt perspektiv och 

systematiskt kvalitetsarbete. För att begreppen ska kunna operationaliseras tydliggörs härmed 

studiens perspektiv utifrån valda perspektiv.  

 

1.1.1 Specialpedagogiken  

 

Specialpedagogiken beskrivs som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde vilket hämtar 

perspektiv, teorier och metoder från flera områden bland annat pedagogik, psykologi, 

sociologi, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Det specialpedagogiska 

kunskapsområdet fokuserar på såväl specialpedagogisk teori, kunskapsbildning och lärande 

som organisation och verksamhet. (Psykologiguiden, 2016) I studien fokuseras på skolans 

kompensatoriska uppdrag och specialpedagogens förebyggande uppdrag med inriktning på 
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organisations- och gruppnivå.  

 

1.1.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. En sådan planering, uppföljning och utveckling 

ska även ske på enhetsnivå där rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs. 

Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och 

elever. 

Forskning pekar på vikten av ett strategiskt tänkande och handlande för att förbättrings- och 

utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt (Skolverket, 2016).  I studien avses systematiskt 

kvalitetsarbete att utgå från Skolverkets självskattningsmaterial BRUK som är fördelade inom 

tre huvudområden; måluppfyllelse, förutsättningar för undervisningen och 

undervisningsprocessen.  

 

Utifrån beskrivningar av dessa tre områden görs en analys av måluppfyllelsen i relation till 

undervisningsprocessen och förutsättningar för undervisningen. Med utgångspunkt i analysen 

görs sedan en bedömning av utvecklingsbehov och därefter formuleras mål och konkreta 

insatser. Utvecklingsarbetet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Innan 

frågorna Vart ska vi? och Hur gör vi? ställs, det vill säga innan mål och konkreta insatser 

formuleras för fortsatt arbete på skolenheten, behövs också hänsyn tas till den forskning som 

finns (Skolverket, 2016). 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka i vilken utsträckning skolans systematiska 

kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

1. I vilken utsträckning anser rektor, biträdande rektor och specialpedagog att skolans 

systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv? 

2. Finns det någon skillnad i respektive professions uppfattning? 
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1.4 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1: Beskriver studiens bakgrund, syfte och frågeställningar samt en begreppsförklaring 

där de centrala begreppen specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete klarläggs.  

Kapitel 2: Redogör för aktuell forskning, nationell och internationell. Kapitlet redogör för 

underrubrikerna ”Specialpedagogiskt stöd i skolans utvecklingsarbete” samt ”Systematiskt 

kvalitetsarbete i en skola för alla”. Nationell och internationell forskning redogörs samt kritisk 

och positiv. 

Kapitel 3: Redogör för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna samt studiens ansats. Vidare 

beskrivs relevanta pedagogiska teorier och därefter skolutvecklingsteorier samt perspektiv på 

kunskap. 

Kapitel 4: Beskriver studiens undersökningsmetod, urval och enkätkonstruktion utifrån 

studiens syfte. Deduktiv konstruktion av index redovisas och enkätens kodnyckel förklaras. 

Studiens validitet och reliabilitet diskuteras. En dataanalys och framhålls och de 

forskningsetiska principerna förklaras. 

Kapitel 5: Inleds med en deskriptiv analys över studiens respondenter samt bortfall. En tabell 

med medelvärden och standardavikelser redovisas och förklaras, därefter redovisas 

Cronbach´s Alfa, medelvärde och standardavvikelse på index. En tabell över index i normerad 

form framställs. Resultatkapitlet avslutas med en redogörelse för One-way ANOVA. 

Kapitel 6: Innehåller en metod- och resultatdiskussion som kopplas till tidigare forskning 

samt till studiens teorikapitel. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras utifrån studiens 

urval och bortfall.  

Kapitel 7: Belyser kort studiens begränsningar. 

Kapitel 8: Det avslutande kapitlet presenterar en kort slutsats där även framtida forskning 

diskuteras. 
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2. Forskningsöversikt 

 
Syftet med studien är att ta reda på skolledare och specialpedagogers uppfattningar om i 

vilken utsträckning skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt 

perspektiv samt om det råder en samsyn i frågan. Forskningsöversikten avser därför att 

behandla nationell och internationell forskning som stöder eller kritiserar att ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt i det systematiska kvalitetsarbetet skulle vara positivt.  

I sökningen av forskningsartiklar har Pedagogiska magasinet, Skolverket, Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Medicinsk vetenskap använts, där ett flertal forskare presenterat sin 

forskning i kortare artiklar. Utifrån dessa artiklar har den ursprungliga publikationen kunnat 

sökas upp. Sökning i databas DIVA - arkivet genomfördes, dock med få träffar. I arbetet med 

forskningsöversikten har sökord ”specialpedagogik”, ”systematiskt kvalitetsarbete”, 

”skolutveckling” samt ”specialpedagogiskt perspektiv” används. I DIVA – arkivet har ett fåtal 

träffar visat publikationer i ämnet ”skolutveckling och särskola”. Dessa publikationer har inte 

varit relevanta i aktuell studie.  

Sökningen av relevant forskning resulterar i ett antagande att få studier gjorts i det aktuella 

ämnet. 

2.1 Specialpedagogiskt stöd i skolans utvecklingsarbete 

 

2015 kom alarmerande resultat om svenska skolungdomars låga kunskaper i matematik, 

naturvetenskap och läsförståelse från PISA. 
1
 

Då fenomenet funnits sedan tidigare i de nordiska länderna började forskare att intressera sig i 

frågan varför Finland fått ett betydligt mycket bättre PISA resultat än Norge. Detta resulterade 

i en studie där Hausstätter och Takala (2011) undersöker frågan:” Kan sättet som ett land 

gestaltar den specialpedagogiska stödverksamheten på att bidra till hur ett land lyckas på 

PISA?” Enligt analys av PISA resultaten och en analys av Norges och Finlands sätt att 

bedriva specialpedagogik argumenterar Hausstätter och Takala (2011) för att en viktig 

förklaring är att Finland tidigt ger särskilt stöd i läsning, skrivning och matematik till en stor 

del av eleverna.  

                                                           
1
 PISA är en internationell studie som genomförs var tredje år. I undersökningen ligger en stor vikt på elevernas 

förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över 

information samt lösa problem. I undersökningen ställs frågan om hur 15-åringar på ett konstruktivt sätt klarar 

att analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer. (Skolverket 2016) 
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Ett antal studier har genomförts där man påvisar vinster med en inkluderande skola. En 

amerikansk fallstudie visar att rektorns förmåga att skapa sociala relationer och bygga en 

gemenskap i skolan är viktig för att skapa skolor som både är inkluderande och effektiva. 

Med inkluderande skolor avses skolor där elever i svårigheter i större utsträckning finns i det 

vanliga klassrummet snarare än i olika former av särlösningar (Hoppey & McLeskey, 2013). 

Forskarna har främst tittat på skolan Hawk´s Nest Elementary som visat sig ligga i framkant i 

ämnet. Framförallt har forskarna intresserat sig för hur rektorn arbetar eftersom de menar att 

det behövs forskning som analyserar hur rektorer ska arbeta för att skolor ska bli effektiva och 

inkluderande. Framgångsfaktorer som lyfts fram är betydelsen av professionellt ansvar och 

samarbete och av att skapa gemenskaper. (Hoppey, D. och McLeskey, J. 2013).  

 

I Gerrbos (2012) avhandling "Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 

praktiken" framhålls skillnaden på betoningen i frasen ”En skola för alla” där han tydligt tar 

ställning för att det ska vara ”En skola för alla”. En skola ska vara så pass inkluderande att 

särskola inte borde existera som en egen skolform. Vidare säger Gerrbo (2012) att det är 

elevers sociala snarare än kunskapsmässiga skolsvårigheter som utgör skolans allra största 

utmaning, det är inom detta område som mycket av den specialpedagogiska praktiken kretsar. 

Av studien, framgår att lärare ägnar en hel del tid åt att lindra de sociala riskmomenten i 

skolvardagen såsom raster, lärarbyten, rutin- och schemabrytande verksamhet och liknande 

mindre lärarstyrda aktiviteter ses här som särskilt kritiskt.  

 

Resonemangen kring ”En skola för alla” har engagerat många. Gadler (2011) valde att 

utveckla resonemanget ytterligare och ställde följdfrågan: ”Gäller det alla?” i sin avhandling. 

Hon undersökte rektorers och specialpedagogers uppfattning om begreppet ”behov av särskilt 

stöd”. Vidare undersökte hon vilket stöd som satts in till de elever som de ansåg vara i behov 

av särskilt stöd. En slutsats som kan dras, enligt Gadler (2011), är att styrdokumentens 

genomslag i skolors verksamhet är beroende av vilka tolkningar som olika nyckelpersoner 

gör. Tjänstemän inom förvaltningar och skolor beskrivs vara dessa nyckelpersoner. 

Avhandlingens resultat visar på skillnader mellan styrdokument och verksamheten i skolor 

vad gäller en likvärdig utbildning för alla elever (Gerrbo, 2012). 
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2.2 Systematiskt kvalitetsarbete i en skola för alla 

 

”En skola för alla” har varit ett omdebatterat begrepp sedan det formades i samband med 1980 

års läroplan. Skolan skulle byggas på en individualitet där utbildningen var anpassad efter 

individens förutsättningar. För att skolan ska räknas som en inkluderande skola måste dessa 

fem kriterier uppfyllas: 

• gemenskap på olika nivåer 

• ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd) 

• en demokratisk gemenskap 

• delaktighet från eleverna 

• att olikhet ses som en tillgång (Nilholm, Göransson, 2013) 

Timperley (2013) beskriver sin modell ”Undersökande och kunskapsbildande cykel för 

lärare” som innehåller fem stadier. Tillsammans med utomstående experter analyserar skolan 

till att börja med vad som måste förändras för att mål ska uppfyllas. Därefter tar man reda på 

vilka färdigheter lärarna behöver för att tillgodose behoven. I det tredje stadiet fördjupas och 

finslipas lärarnas nya kunskaper. Till sist låter man eleverna uppleva lärandet och slutligen 

utvärderas resultaten. Processen ska hela tiden upprepas och det är viktigt att lärarna är 

delaktiga i förändringsarbetet och det kollegiala lärandet sker på plats på skolan. 

 

Hatties (2009) forskning visar att små klasser, läxor, lärarutbildning och andra faktorer som 

tidigare framhållits som framgångsfaktorer inte har någon större inverkan på elevers lärande. 

Vad som faktiskt spelar roll är läraren, synen på lärandet och fokus på strategier för lärande. 

Lektionen måste planeras, enligt Hattie (2009), så att utrymme ges för det formativa arbetet 

genom till exempel självskattning och kamratrespons. Lektionen bör formas utifrån att läraren 

hjälper eleverna att pröva många olika strategier för att komma vidare i lärprocessen. Det 

handlar om att motivera, anpassa, stödja och ge feedback på ett sätt som för arbetet framåt. 

Feedbacken ska ges så att eleven reflekterar både kring själva uppgiften samt sitt sätt att 

arbeta med den. Slutet av lektionen ska innehålla reflektion och insamling av 

bedömningsmaterial för elevernas lärande. Denna dokumentation innehåller 

bedömningsunderlag av såväl informell som formell karaktär (Hattie, 2009). 

Nilholm (2013) ställer sig dock kritisk till Hatties (2009) metaanalyser. I en debattartikel 

menar han att Hatties (2009) stora felsteg är att han redovisar summerande mått över 
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metaanalyser utan att ta hänsyn till så kallade modererande faktorer. Ett arbetssätt kan fungera 

bättre för ett visst ämne, en viss årskurs, vissa elever och så vidare. Hattie menar, enligt 

Nilholm (2013), att betydelsen av sådana modererande faktorer är mindre än man kan tro. 

Nilholm (2013) påstår att de dock är ganska påtagliga och om man inte tar hänsyn till sådana 

modererande faktorer kommer man att göra direkt felaktiga generaliseringar. 

 

2002 publicerades en studie där sambandet mellan särskilt stöd och resultat studerades. 

Forskare följde över 8 000 elever från årskurs 3 till gymnasieskolan. En grupp elever fick 

specialpedagogiska insatser medan resten inte fick det. Resultatet visar på ett negativt 

samband mellan stöd och resultat i gymnasieskolan (Emanuelsson & Persson, 2002). 

Studien visade också att de elever som fick mycket stöd tidigt inte lyckades bra i skolan. 

Många hamnade på individuellt program och avbröt studierna. Emanuelsson (2002) tillägger 

dock här att det inte går att veta hur det hade gått för dessa elever om de inte hade fått något 

specialpedagogiskt stöd. 

Studier visade att tre bakgrundsfaktorer, begåvningsnivå, socialgruppstillhörighet och kön, 

hade betydelse för om en enskild elev skulle få ett specialpedagogiskt stöd eller inte. Vidare 

rapporteras att endast 20 % av eleverna i problematik kunde härledas till dessa 

bakgrundsfaktorer. Övriga 80 % stod för annat, till exempel problem på skolans organisations 

och gruppnivå. (Persson & Emanuelsson, 2002) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

En teori är en vetenskaplig modell som används för att i studien tydliggöra vilket perspektiv 

studien bygger på (Trost, 2012). Den ontologiska nivån, vetenskapsteorin, delas in i två 

perspektiv, idealistiskt och rationalistiskt. Det idealistiska perspektivet har sin utgångspunkt i 

att verkligheten har sin grund i medvetande-, tanke- eller idévärden. Vilket betyder att 

verkligheten existerar genom vårt medvetande och våra tankar om den. Det rationalistiska 

perspektivet har sin utgångspunkt i att verkligheten är materialistisk och att den existerar utan 

våra tankar om den (Hartman, 2004).  

Ontologi beskriver på en övergripande nivå hur vi uppfattar verkligheten. Den ontologiska 

nivån i denna studie har ett idealistiskt perspektiv. Det idealistiska perspektivet har sin grund i 

idévärlden, vilket innebär att verkligheten anses vara något som konstrueras utifrån 

människans tankar om den (Hartman, 2004).  

 

Det epistemologiska perspektivet avser att beskriva kunskapsteori. Kunskapsteorin delas upp 

utifrån ett empiriskt eller rationellt perspektiv. Det empiriska perspektivet anser att källan till 

kunskap finns i sinnena medan det rationella perspektivet anser att källan till kunskap finns i 

förnuftet. Då avsikten med studien var att undersöka uppfattningar om verkligheten anses det 

epistemologiska perspektivet vara empiriskt (Hartman, 2004). 

 

3.1 Pedagogiska teorier 

Specialpedagogiken beskrivs som är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar 

perspektiv, teorier och metoder från flera områden bland annat pedagogik, psykologi, 

sociologi, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Det specialpedagogiska 

kunskapsområdet fokuserar såväl specialpedagogisk teori, kunskapsbildning och lärande som 

organisation och verksamhet. (Psykologiguiden 2016) I studien fokuseras på skolans 

utvecklande uppdrag och specialpedagogens förebyggande uppdrag. Nedan redogörs för de 

teorier som har relevans för studien. 
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3.1.1 Kognitivism/Sociokulturellt perspektiv 

 

Bruner, Dewey, Vygotsky och Piaget är några av de kända forskarna som har undersökt 

frågor inom kognitivismen. De ansåg att man aktivt skapar kunskap och att detta sker i ett 

socialt sammanhang. Vygotsky ansåg också att all inlärning sker i ett möte mellan vad eleven 

redan kan och vad han eller hon kan lära sig med stöttning. 

Inlärningen enligt kognitivism är dels beroende av den situation där den försiggår. En 

inriktning i kognitivism är ett sociokulturellt perspektiv utvecklat av Vygotsky. Inom det 

sociokulturella perspektivet menas att det är i interaktionen med andra som kunskapen blir till 

kunskap. En viktig del för kunskapsskapandet i ett sociokulturellt perspektiv är att det finns 

redskap, som t. ex språket (Forsell 2011). 

 

Piagets teori om kunskap har sin grund i individen. Begreppen assimilation och 

ackommodation, där assimilation står för hur individen uppfattar, tänker och lär samt hur 

individen behandlar ny erfarenhet i befintliga begrepp. När assimilationen inte stämmer träder 

ackommodationen in, individen kommer på nya sätt att tolka och förstå det han eller hon har 

kommit i kontakt med. Vidare så menade Piaget att det människan lär inte är en motsvarighet 

av den yttre världen utan att all stimulering utifrån tolkas genom människans tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Inlärning kan inte heller komma till stånd genom att en passiv 

individ endast påverkas av en yttre stimulering, individen måste själv välja ut och anpassa 

stimuleringen så att han/hon kan göra det till sitt eget. Det sker alltså ett samspel mellan själva 

stimuleringen och det som människan gör med stimuleringen. Detta samspel gör att 

kunskapen ständigt kan förändras och utvecklas. 

3.1.2 Livslångt lärande  

 

Under den senare delen av 1900-talet har behoven av kontinuerligt lärande växt. I det snabbt 

förändrande samhället måste arbetsförmågan utvecklas hela tiden för att man skall hinna med 

i utvecklingen. Det finns nu ett stort behov av att göra inlärningen och utbildningen mer 

effektiv. Traditionella universitet och skolor börjar allt oftare söka efter nya 

undervisningsformer. Detta resulterade i ett memorandum från Utbildningsdepartementet 

(2001) där kontinuerligt, livslångt lärande betonas som framgångsfaktor. I detta memorandum 

står beskrivet att begreppet livslångt lärande är tvådimensionellt. Den livslånga dimensionen 
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står för att individen måste lära under hela livet, och den livsvida dimensionen innebär att 

individen lär i olika miljöer. Lärande sker inte endast i det formella systemet utan också på 

arbetsplatsen, föreningslivet och i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2001). 

3.2 Skolutvecklingsteorier 

 

Gemensamt för skolutvecklingsteorierna är att det handlar om en kvalitetsförbättring i skolans 

arbete. Vidare framhålls att elevers lärmiljö är avgörande för deras prestationer i skolan. Barn 

och ungdomar kan stöttas i deras lärande och utveckling genom förändringar i lärmiljöerna. 

Gemensamt är också att oavsett från vilket av de olika perspektiven som skolutveckling 

betraktas, handlar det vi ser inte enbart om enskilda aspekter av en skolas vardag. En 

skolutveckling enligt de synsätt som här presenteras har en riktning på skolans verksamhet 

och vardagsarbete i alla dess delar, och syftar över tid till att ge åtminstone någon form av 

återverkning på skolans vardag i sin helhet. Skolutveckling kan liknas vid en 

problemlösningsprocess (Berg m.fl., 2003).  

 

Skolutveckling handlar om att bygga upp kunskap om dessa lärprocesser och bidra till att 

dessa lärdomar förverkligas i skolornas vardagsarbete Skolutveckling betraktas här som ett 

problemområde som kan belysas från olika perspektiv. Följande perspektiv på  

Skolutveckling (Berg m.fl., 2003). 

 

 Skolutveckling som en fråga om lärande och att utveckla skolan till en lärande 

organisation. 

 Skolutveckling som frirumserövrande.  

 Skolutveckling som förändring av lokala organisationer.  

 Skolutveckling som förändring av arbetsrelationer.  

 

Berg m.fl. (2003) framhåller också skillnader i synen på skolutveckling på organisation, grupp 

och individnivå. På organisationsnivå tenderar skolutvecklingen att fokusera på 

verksamhetsplaner och kvalitetsrapporter medan pedagoger och elever efterfrågar metoder 

och verktyg för en högre måluppfyllnad. 
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3.3 Scherps skolutvecklingsteori 

 

Scherp (2003) anser att skolutveckling är en fråga om lärande och att utveckla skolan till en 

lärande organisation. Utvecklingsområden hittas i verksamhetens vardag. En konstruktiv och 

varaktig skolutveckling vilar på lärares upplevelser av sina vardagsproblem och lärares 

förståelse av sitt uppdrag. Perspektivet har sin utgångspunkt i problemlösning. Enligt Scherps 

(2003) synsätt ska man styra och leda genom lärande i stället för genom regler och budskap. 

För att få en högre kvalitet i verksamheten måste goda lärmiljöer skapas för lärare så att de 

problemlösningar som tillämpas blir kunskapsbaserade. Ett sätt att göra detta är att skapa 

möjlighet för förståelsefördjupande samtal.  Scherp (2003) framhåller ”Erfarenhetsspiralen” 

som ett verktyg i utvecklingsarbetet.  

Med skolutveckling avser Scherp (2003):  

 

 förändring som sker på enskilda skolenheter och omfattar hela eller större delar av 

skolans verksamhet  

 medvetna och kunskapsbaserade förändringar baserade på lärande 

 förändringar som införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i 

vardagsrutinerna 

 en process av nyanseringar, fördjupningar eller utvidgningar av såväl inre 

tankestrukturer som yttre strukturer  

 en förändring som innebär att maktbalansen förändras till förmån för den enskilda 

skolans inflytande över verksamhetens inriktning och utformning  

 fokusering på lärprocessen och lärmiljön, förändringar som är relaterade till skolans 

uppdrag såsom det formuleras i styrdokumenten  

 förändringar av verksamheten inom såväl gällande uppdrag som av 

gränsöverskridande natur  

 

Scherps (2003) perspektiv på skolutvecklingsprocessen kan sammanfattas på följande sätt:  

 

 Skolutveckling är problembaserad.  

 Lärares vardagsproblem och dilemman utgör utgångspunkt. 

 Skolutvecklingsprocessen är i huvudsak en problemlösningsprocess.  

 Kvaliteten i verksamheten är beroende av hur man löser problemen.  
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 Kunskap om och förståelse av problemens natur ökar sannolikheten för att finna goda 

lösningar.  

 Förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocesser gynnar kunskapsbildningen. 

 Att skapa goda lärmiljöer för lärare utifrån de upplevda vardagsproblemen leder till 

fördjupad kunskap.  

 Skolledares främsta uppgift är att bidra till fördjupad förståelse av uppdraget samt att 

leda det gemensamma lärandet om hur man kan bidra till barns lärande och 

utveckling. (Berg m.fl.,2003 s.59) 

3.4 Blossings skolutvecklingsteori  

 

Blossing (2003) beskriver skolutveckling som en förändring av lokala organisationers verk-

samhet. Skolutveckling är bl.a. en fråga om hur skolor använder kunskaper om sin 

infrastruktur för att åstadkomma förbättringar. Infrastrukturen, enligt Blossing (2003) 

innefattar: 

 grupperingssystem  

 målhanteringssystem  

 kommunikationssystem  

 beslutssystem  

 makt- och ansvarssystem  

 normsystem  

 belöningssystem  

 kvalitetssäkringssystem (Berg m.fl.,2003 s.101) 

Detta sammantaget anses av Blossing (2003) representera en skolas grundstruktur och därmed 

utgångspunkten för ett utvecklingsarbete. Enligt Blossings (2003) modell börjar 

utvecklingsarbetet i en utvärdering av det tidigare utvecklingsarbetet. I samband med detta 

planeras för kommande utvecklingsarbete utifrån resultatet. Detta kallas initieringsfasen. 

Därefter implementeras det som planerats i föregående fas. I den sista fasen, 

institutionalfasen, anses förändringen ha blivit en rutin som tillämpas av alla. Blossing (2003) 

förespråkar ett holistiskt synsätt, där planeringen för institutionalfasen redan påbörjas i 

samband med implementeringen av utvecklingsarbetet.   
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Blossing (2003) förespråkar ett ”bottom – up” perspektiv, där elever och pedagoger på den 

aktuella skolan äger rätten att identifiera förbättringsområden. (Bilaga 5.) 

3.5 Bergs skolutvecklingsteori 

 

 Bergs (2003) teori belyser skolan som institution och organisation. Skolan som institution 

företräder såväl skrivna som oskrivna uppdrag som sätter yttre gränser för skolans 

verksamhet. Skolors kulturer representerar de inre gränserna. Mellan dessa yttre och inre 

gränser existerar ett frirum som kan användas i skolutvecklingssyfte. Skolutveckling enligt 

Berg (2003) handlar om att upptäcka och erövra frirummet. Metoder som förespråkas är 

”kulturanalys” och ”dokumentanalys”. Kulturanalysen bygger på att skolans personal och 

elever författar öppna brev till en internt rekryterad utvecklingsgrupp med utgångspunkt från 

den allmänt hållna frågan hur man upplever vardagsarbetet.  

Att utan ledfrågor göra detta i ett brev är (i motsats till att besvara en enkät) en aktiv, kreativ 

och samtidigt krävande process. Jämsides med att utvecklingsgruppen ägnar sig åt 

kulturanalys genomförs också en dokumentanalys. Syftet med denna är att underlätta 

utvecklingsgruppens egna tolkningar av de styrdokument som styr skolinstitutionens 

grundläggande uppdrag (Berg, 2003).  

 

En utsedd handledare ansvarar för att genom utbildningsinsatser och fortlöpande 

konsultationer stödja utvecklingsgruppen i dessa strävanden. Att enskilda skolor klarar av att 

driva sin egen skolutveckling vilar på ett förhållningssätt som kan uttryckas som ”bottom-up”. 

Med detta avses att skolutveckling tar sin utgångspunkt i den kultur som är kännetecknande 

för den enskilda skolan (Berg, 2003). 

 

Skolutveckling på nivån skolor som organisationer har sin grund i att skolornas aktörer hittar 

skolans frirum. Kunskaper om de yttre gränserna ger färdriktning och framförhållning, vilket i 

sin tur ger en grund till att upptäcka det outnyttjade frirummet (Berg, 2003).  

 

Kultur- och dokumentanalysen ger underlag för en nulägesbedömning och utvecklingsarbetets 

färdriktning. Med detta som grund arbetar utvecklingsgruppen fram ett programförslag som 

uttrycker utvecklingsgruppens bedömning, ambitioner och idéer om en rimlig utveckling av 
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den aktuella skolans vardagsarbete. I nästa steg presenteras detta förslag för och diskuteras 

med de aktörer som medverkat i kulturanalysen (Berg, 2003).  
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4. Metod 

 

4.1 Urval 

 

Då avsikten är att få samtliga skolledare och specialpedagoger i undersökt koncern att svara 

så tillämpas en totalundersökning. Vilket betyder att man avser att fråga hela populationen 

inom området som man har för avsikt att uttala sig om. Urvalsramen är tagen från koncernens 

hemsida. 

Koncernen som undersökts har 33 skolor över landet, geografiskt från Luleå i norr till Ystad i 

söder. Flertalet skolor är placerade i södra Sverige och sju skolor är placerade norr om 

Stockholm. Huvudkontoret ligger placerat i Göteborg där koncernledning och övrig 

administrativ personal sitter. Skolorna är små och de skolor som har flest elever har runt 250. 

I övrigt är mellan 100 – 150 elever en norm. Skolorna har ingen toppstyrd organisation vilket 

medför att personalstyrkan på skolorna ser mycket olika ut.  

Samtliga 33 skolor har en rektor, 9 skolor uppger att de har en biträdande rektor och 21 skolor 

har specialpedagog enligt hemsidan. Detta resulterar i 63 respondenter. Specialpedagogerna 

har ofta delade tjänster vilket innebär att de är på fler skolor inom koncernen. Detta innebär 

att vissa specialpedagoger räknats flera gånger. De specialpedagoger som är på fler skolor har 

uppmanats att svara flera gånger på enkäten med perspektiv från de olika skolorna. 

9 rektorer, 6 biträdande rektorer och 13 specialpedagoger deltog i studien. Av dessa var 5 

stycken män och 23 stycken kvinnor. Av de 63 tillfrågade respondenterna har 28 stycken 

svarat, vilket resulterar i 44 %. Bortfallet blev därmed 35 respondenter, vilket motsvarar  

56 %.  

4.2 Undersökningsmetod 

 

För att möjliggöra studiens syfte, definierades begreppen specialpedagogiskt perspektiv samt 

systematiskt kvalitetsarbete. Vidare operationaliseras dessa begrepp för att göra dem mätbara 

då studiens ansats är kvantitativ. I den kvantitativa metoden undersöker man kvantiteter, det 

vill säga hur mycket det finns av någonting i en viss population. Undersökningen är en icke 
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experimentell undersökning vilket innebär att man inte manipulerar den oberoende variabeln 

utan observerar relationen mellan variabler (Hartman, 2012). 

Variablerna som enkäten baserats på är av ordinalskala, vilket mäter attitydfrågor som kan 

rangordnas (Trost, 2012).  

 

Då syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning skolans systematiska 

kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv, tillämpas induktiv metod där 

frågeställningarna besvaras genom en enkätundersökning. Den induktiva metoden innebär att 

slutsatser dras utifrån respondenternas svar (Hartman, 2004). Induktiv metod kopplas samman 

med det idealistiska perspektivet som har sin grund i idévärlden. Det innebär att verkligheten 

anses vara något som konstrueras utifrån människans tankar om den (Hartman, 2004).  

 

Det epistemologiska perspektivet avser att beskriva kunskapsteori. Då induktiv metod 

tillämpas och avsikten med studien var att undersöka uppfattningar om verkligheten är det 

epistemologiska perspektivet empiriskt (Hartman, 2004). 

4.3 Enkätkonstruktionen 

 

Undersökningen består av en webbaserad enkät där programmet Survey & Report används. 

Programmet ger möjlighet att på ett enkelt sätt distribuera enkäten samt samla in 

analysmaterialet på ett lättöverskådligt sätt. Detta ger också möjligheten att exportera 

materialet till programvaran SPSS som kommer användas i analysen. 

Analysen av data kommer att göras i två steg. Det första steget är beskrivande och det andra 

steget är analyserande. Frågeställningarna är konstruerade utifrån en operationalisering av 

begreppsdefinitionen. Respondenterna ombeds att se påståendena ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Frågeställning 3 - 10 är sedan utformade utifrån Skolverkets kvalitetscykel, vart är 

vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Frågeställning 11 – 18 har sin utgångspunkt i 

Skolverkets självskattningsverktyg, BRUK (Skolverket, 2016). Frågeställningarna har 

operationaliserats och kortats ner för att öka studiens kongruens. Kongruensen är en del av 

reliabiliteten och det rör sig om en likhet mellan frågeställningarna för att säkerställa att 

frågeställningarna mäter samma sak (Trost, 2012). Vid en enkätundersökning ska situationen 

även vara standardiserad för att man ska kunna tala om en hög reliabilitet. Med hög 

standardisering menas att omständigheterna runt situationen då respondenterna ger sitt svar på 

enkäten ska eftersträva en likhet (Trost, 2012).  
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Enkäten kodas enligt följande: 

 Svarsalternativ ”instämmer inte alls” tilldelades värde 1 

Svarsalternativ ”Instämmer till låg grad” tilldelades värde 2 

Svarsalternativ ”instämmer till hög grad” tilldelades värde 3 

Svarsalternativ ”instämmer helt” tilldelades värde 4 

 

Ett index skapas på samtliga beroendevariabler, då dessa avser att mäta graden av 

specialpedagogiskt perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet. För att besvara 

forskningsfråga 1; ”I vilken utsträckning anser rektor, biträdande rektor och specialpedagog 

att skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv?” 

normeras index för att vidare kunna jämföra medelvärdet på respondenternas svar på enkätens 

beroendevariabler mot svarsalternativens kodning.  
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Tabell 1. Index och Cronbach´s alfa 

Index   Variabler som ingår i index Cronbach´s Alfa 

Systematiskt 

kvalitetsarbete 

 Kartläggning och nulägesbeskrivning av verksamheten 

 Utvärdering av mål och resultat 

 Analys av resultat 

 Identifikation av utvecklingsområden 

 Målformulering 

 Planeringen av metoder och arbetssätt 

 Utvärdering av metoder och arbetssätt 

 Diskussioner om skolans uppdrag 

 Kontinuerliga uppföljningar 

 Vi har den specialpedagogiska kompetens som behövs för att 

kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera 

verksamhetens kvalitet. 

 Vi har fungerande rutiner när en elev inte når kunskapskraven. 

 Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas 

utveckling mot målen. 

 Specialpedagog, skolledare och lärarna i skolan har en 

fungerande samverkan och dialog om frågor som har 

betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

 Specialpedagog deltar i planeringen av verksamhetens 

pedagogiska utveckling som en del av det förebyggande 

arbetet. 

 Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan 

specialpedagog och lärarna ser ut vid utredningen av en elevs 

eventuella behov av särskilt stöd. 

 Vi utformar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av 

särskilt stöd, så att det framgår, vem som ansvarar och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

 Vi använder oss av specialpedagogens kunskaper om 

framgångsfaktorer i lärande baserat på vetenskaplig forskning 

och beprövad erfarenhet. 

,941 
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4.4 Undersökningens validitet och reliabilitet 

 

Validitet är överordnat reliabilitet i den bemärkelsen att en undersökning kan ha hög 

reliabilitet, vara genomförd på ett korrekt sätt, men sakna validitet om undersökningen inte 

undersöker det den har för avsikt att undersöka. Validiteten berör förhållandet mellan den 

teoretiska definitionen och den operationella definitionen men också relationen mellan teori 

och empiri, alltså respondentens svar. Förenklat kan validitet ungefär ersättas med ”i vilken 

utsträckning vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka” (Bjereld m.fl., 2009). 

 

Studien har för avsikt att mäta i vilken utsträckning rektorer, biträdande rektorer och 

specialpedagoger anser att deras skolas systematiska kvalitetsarbete utgår från ett 

specialpedagogiskt perspektiv. För att öka studiens validitet användes Skolverkets 

självskattningsverktyg, BRUK, som grund för frågorna angående det systematiska 

kvalitetsarbetet. BRUK är ett stöd för skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med 

utgångspunkt i de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2016).  

 

Synen på specialpedagogens uppdrag har under tid förändrats, detta kan påverka validiteten i 

studien. 2007 meddelar regeringen att speciallärarutbildningen ska införas på nytt. 

Specialläraren ska vara inriktad på direkt arbete med eleverna. Detta var tidigare 

arbetsbeskrivning för specialpedagogen. Specialpedagogutbildningen syftar i stället efter 2007 

till att utgöra ett stöd till skolledning och övriga lärare (Malmqvist, 2015).  

 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om hur undersökningen genomförs. Om resultaten 

från en undersökning genomförs av olika personer med samma resultat har undersökningen 

god intersubjektivitet. Om samma forskare genomför sin undersökning flera gånger och 

resultatet blir detsamma har undersökningen hög intrasubjektivitet (Bjereld m.fl., 2009). 

Samma intervjufrågor ges till samtliga deltagare och samma information till respondenterna. 

Respondenterna kommer att besvara frågorna vid olika tillfällen. Skolledare och 

specialpedagoger vet troligen att ett gott samarbete dem i mellan skulle gynna elever i behov 

av stöd. 
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4.5 Dataanalys 

 

Datamaterialet sammanställdes i Survey & Report där en univariat analys i form av deskriptiv 

statistik presenterades med hjälp av stapeldiagram. Deskriptiv statistik i SPSS sammanställdes 

och presenteras. Univariat analys, deskriptiv statistik, genomfördes på nominaldata som i 

enkäten är kön och yrkeskategori. Resterande variabler är ordinaldata då respondenterna 

ombeds värdera graden av specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet. 

Dessa sammanställdes i ett index.  

Ett index används i syfte att påvisa ett större fenomen, detta med hjälp av att använda fler 

variabler. I studien används flera åsiktsfrågor som indikatorer på graden specialpedagogiskt 

perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med detta är att ett sammansatt index 

kan jämna ut slumpmässiga variationer i respondenternas svar. 

Index konstrueras genom att addera samtliga svar från varje respondent. Detta är möjligt då 

samtliga frågeställningar syftar till att mäta respondenternas upplevelse av graden 

specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet.  

Därefter normerades index i syfte att jämföra respondenternas medelvärde med enkätens 

kodnyckel. 

För att mäta om skillnaden mellan yrkeskategoriernas svar är signifikant genomfördes en 

One-way ANOVA. Ett reliabilitetstest, Cronbach´s alfa genomfördes på upprättat index för att 

mäta tillförlitligheten för vidare analys.  ANOVA testen genomfördes dels på varje påstående 

där påståendet är beroendevariabel och yrkesgruppen är oberoendevariabel. Därefter 

sammanställdes samtliga påståenden för ytterligare ett ANOVA test. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Undersökningen kommer att vila på vetenskapsrådets fyra principer som ska skydda den 

enskilda individen som deltar i forskningsundersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). De olika 

kraven är informationskravet, samtycke till deltagande, konfidenttialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga principer förklaras av Vetenskapsrådet (2002) enligt följande:  
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”Informationskravet” förklaras i regel 1: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.” 

  

”Samtycke till deltagande” förklaras i regel 2, 3 och 4: 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam- 

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare 

(t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär”). 

Regel 3 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.” 

Regel 4 

”I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 

undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare”. 

 

”Konfidenttialitetskravet” beskrivs i regel 5 och 6: 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

Regel 6 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 

känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 



30 
 

komma åt uppgifterna. 

 

 Den sista forskningsetiska principen ”nyttjandekravet” förklaras i regel 7 och 8: 

Regel 7 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Regel 8 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) 

utom efter särskilt medgivande av den berörda. 

 

 Då enkäten skickats till samtliga skolledare och specialpedagoger inom koncernen 

involverades huvudkontor, kvalitetsavdelning samt specialpedagogernas och skolledarnas 

samordnare i missivbrev och i enkät innan det skickades ut. Missivbrevet skickades via E- 

mail tillsammans med länken till enkäten. Missivbrevet inleddes med en presentation av 

studiens innehåll och syfte (Trost, 2012). Vidare presenterades vad enkätens resultat skulle 

användas till samt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
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5. Resultat 

 

5.2 Deskriptiv analys 

Av de 63 tillfrågade respondenterna har 28 stycken svarat, vilket resulterar i 44 %. Bortfallet 

blev därmed 35 respondenter, vilket motsvarar 56 %. 9 rektorer (32 %), 6 biträdande rektorer 

(21,5 %) och 13 (46,5 %) specialpedagoger deltog i studien. Av dessa var 5 stycken män (18 

%) och 23 stycken kvinnor (82 %).  

En univariat analys i form av deskriptiv statistik skapades i syfte att besvara första 

frågeställningen: I vilken utsträckning anser rektor, biträdande rektor och specialpedagog att 

skolans systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv? 

Samtliga beroendevariabler visar ett medelvärde mellan 2,43 till 3,32. Vilket indikerar, enligt 

kodnyckel, att undersökta grupper: rektor, biträdande rektor och specialpedagog överlag 

”instämmer till hög grad” i de påståendena om specialpedagogiskt perspektiv på det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Standardavvikelsen är ett mått på spridningen i respondenternas svar. Ett lågt värde visar på 

en låg spridning från medelvärdet i respondenternas svar. Ett högt värde visar på en hög 

spridning från medelvärdet i respondenternas svar. Standardavvikelsen i studien visar på 

överlag höga värden vilket då indikerar att det finns en spridning i respondenternas svar. 
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Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse 

Variabel Mean (M) Std. Deviation 

(SD) 

Specialpedagogen har en aktiv roll när det gäller: 

Kartläggning och nulägesbeskrivning av verksamheten 2,85 ,864 

Utvärdering av mål och resultat 2,64 ,911 

Analys av resultat 2.46 ,922 

Identifikation av utvecklingsområden 2,74 ,813 

Målformulering 2,43 ,742 

Planeringen av metoder och arbetssätt 2,86 ,756 

Utvärdering av metoder och arbetssätt 2,71 ,854 

Diskussioner om skolans uppdrag 2,82 ,772 

Kontinuerliga uppföljningar 2,86 ,756 

Vi har den specialpedagogiska kompetens som behövs för att kontinuerligt 

följa upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet. 

2,68 

 

1,020 

Vi har fungerande rutiner när en elev inte når kunskapskraven. 2,82 ,772 

Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. 

2,43 

 

,742 

Specialpedagog, skolledare och lärarna i skolan har en fungerande 

samverkan och dialog om frågor som har betydelse för elevernas lärande, 

utveckling och hälsa. 

2,89 

 

,786 

Specialpedagog deltar i planeringen av verksamhetens pedagogiska 

utveckling som en del av det förebyggande arbetet. 

2,50 

 

,745 

Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan specialpedagog och 

lärarna ser ut vid utredningen av en elevs eventuella behov av särskilt 

stöd. 

2,68 

 

,905 

Vi utformar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd, 

så att det framgår, vem som ansvarar och hur åtgärderna ska följas upp 

och utvärderas. 

3,32 

 

,670 

Vi använder oss av specialpedagogens kunskaper om framgångsfaktorer i 

lärande baserat på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. 

2,79 

 

,738 

 

5.3 Index och Cronbach´s alfa 
 

För att säkerställa korrelationen, sambandet, mellan respondenternas svar på enkätens 

beroendevariabler i skapat index genomförs ett reliabilitetstest, Cronbach´s alfa. Ett värde på 

0,941 visar att de variabler som ingår i index korrelerar, det vill säga att de respondenter som 
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svarat högt på en fråga i index tenderar att ha svarat högt på de andra frågorna i skapat index. 

För att index ska vara godkänt för vidare test bör värdet ligga på minst 0,6.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik på index Systematiskt kvalitetsarbete 

Deskriptiv statistik på index Systematiskt kvallitetsarbete 

Mean (M) Std. Deviation (SD) 

46,2 9,9 

 

Ett medelvärde räknas ut på respondenternas svar på beroendevariablerna i enkäten. Detta ger 

en indikation på i vilken utsträckning respondenterna instämmer i påståenden angående 

specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet. 3 respondenter ”instämmer 

inte alls” eller till ”låg grad” med medelvärden på 1, 1,7 och 1,88. 9 respondenter ”instämmer 

till hög grad” med medelvärden från 3-3,7. 16 respondenter instämmer någonstans mellan ”till 

låg grad” och ”till hög grad”. Medelvärdet för dessa 16 är mellan 2.35 – 2,94 vilket indikerar 

att flertalet har svarat ”instämmer till hög grad” på flertalet frågor. 
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Tabell 4. Index i normerad form 

Respondent Index i normerad form 

1. 1 

2. 2.64 

3. 3 

4. 3.05 

5. 1.70 

6. 3.29 

7. 2.64 

8. 3.17 

9. 2.76 

10. 2.76 

11. 1.88 

12. 3.41 

13. 2.76 

14. 2.82 

15. 2.35 

16. 3.58 

17. 2.94 

18. 3.05 

19. 3.70 

20. 2.47 

21. 2.76 

22. 2.70 

23. 2.64 

24. 2.41 

25. 2.58 

26. 2.64 

27. 2.29 

28. 3.11 
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5.4 One-way ANOVA  

 

För att undersöka om det finns någon signifikant skillnad i respektive professions uppfattning 

om graden av ett specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet 

genomförs en one-way ANOVA.  ANOVAN genomförs med yrke (rektor, biträdande, 

specialpedagog) som oberoendevariabel och index på ”systematiskt kvalitetsarbete” som 

beroendevariabel. Analysen visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (F(2,27) = 

1,61, p = 0,22).  

 

För att vidare undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna 

genomfördes samma analys på varje separat påstående där yrke var oberoendevariabel och 

respektive fråga beroendevariabel.  

Avseende påstående om huruvida specialpedagogen på skolan har en aktiv roll i kontinuerliga 

uppföljningar visade ANOVAN en indikation på en signifikant skillnad mellan grupper (p = 

0,08). Därefter genomfördes ett post hoc-test (Bonferroni) som visade en indikation på 

signifikans mellan biträdande rektor och specialpedagog (p = 0.096), där biträdande rektor 

hade högre medelvärde (M = 3,33, SD = 0,52) än specialpedagog (M = 2,54, SD = 0,88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Tabell 5. One-way ANOVA 

Påstående F(df) p 

 

Specialpedagogen har en aktiv roll när det gäller: 

Kartläggning och nulägesbeskrivning av verksamheten 1,59(2,26) 0,23 

Utvärdering av mål och resultat 1,0(2,27) 0,38 

Analys av resultat 1,41(2,27) 0,26 

Identifikation av utvecklingsområden 2,39(2,26) 0,11 

Målformulering 0,66(2,27) 0,53 

Planering av arbetssätt och metoder 1,64(2,27) 0,22 

Utvärdering av arbetssätt och metoder 1,33(2,27) 0,28 

Diskussioner om skolans uppdrag 0,36(2.27) 0,70 

Kontinuerliga uppföljningar 0,9(2,27) 0,08 

Vi har den specialpedagogiska kompetens som behövs för att kontinuerligt följa 

upp, analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet. 

2,30(2,27) 0,13 

Vi har fungerande rutiner när en elev inte når kunskapskraven. 0,19(2,27) 0,83 

Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. 

1,40(2,27) 0,27 

Specialpedagog, skolledare och lärarna har en fungerande samverkan och dialog 

om frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

0,82(2,27) 0,45 

Specialpedagog deltar i planeringen av verksamhetens pedagogiska utveckling 

som en del av det förebyggande arbetet. 

0,77(2,27) 0,48 

Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan specialpedagog och lärare 

ser ut vid utredningen av en elevs eventuella behov av särskilt stöd. 

0,08(2,27) 0,92 

Vi utformar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd, så att de 

framgår, vem som ansvarar och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

1,27(2,27) 0,30 

Vi använder oss av specialpedagogens kunskaper om framgångsfaktorer i lärande 

baserat på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. 

1,27(2,27) 0,30 
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6. Diskussion 

 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka i vilken utsträckning skolans systematiska 

kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv. Frågeställningar var  

1. I vilken utsträckning anser rektor, biträdande rektor och specialpedagog att skolans 

systematiska kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv 

2. Finns det någon skillnad i respektive professions uppfattning? 

En skola för alla som har varit ett mål under lång tid. I praktiken placeras ofta barn med 

funktionshinder eller i svårigheter i avskilda undervisningsgrupper. 

Ofta ses eleven som problemet. Vad händer om man i stället vänder blicken mot arbetssätt 

och material? Kanske är det undervisningen, inte barnen, som behöver ett åtgärdsprogram? 

(Pedagogiska magasinet 2/08) 

6.1 Metoddiskussion  

 

Urvalet kan inte ses som representativt för hela populationen, det innebär också att inga 

generella slutsatser kan dras. 9 rektorer, 6 biträdande rektorer och 13 specialpedagoger deltog 

i studien. Av dessa var 5 stycken män och 23 stycken kvinnor. Av de 63 tillfrågade 

respondenterna har 28 stycken svarat, vilket resulterar i 44 %. Bortfallet blev därmed 35 

respondenter, vilket motsvarar 56 %. En svarsfrekvens på 50 % - 75 % är enligt Trost (2012) 

acceptabelt. Anledningar till bortfall kan vara en hög arbetsbelastning hos respondenterna 

vilket gör att enkäten inte prioriteras. Vidare kan tänkas att flera skolledare i koncernen inte 

har tillgång till specialpedagog vilket medför att enkäten är nästintill omöjlig att svara på. 

Flera skolor har nyanställda specialpedagoger där rutiner är under uppbyggnad, även det kan 

vara en bidragande orsak.  

Distributionen mellan män och kvinnor var ojämn där 5 respondenter var män och 24 

respondenter var kvinnor. Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan 

yrkesgrupperna vilket gjorde att frågan angående fördelningen mellan män och kvinnor inte 

var relevant i studien.   

 

Validiteten i studien kan påverkas då respondenterna kan ha olika uppfattning om vad ett 

specialpedagogiskt perspektiv är utifrån varierade förkunskaper. Skillnaden är också stor 
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mellan antal specialpedagoger och antal skoledare i koncernen vilket kan påverka validiteten i 

studien. En hög grad av reliabilitet är svår att nå då det förutsätter ett statiskt förhållningssätt. 

(Trost, 2012).  

Undersökningen bestod av en webbaserad enkät där programmet Survey & Report används. 

Svagheter i enkätkonstruktionen som påverkar validiteten är till exempel påståendet ”Vi har 

den specialpedagogiska kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, analysera och 

dokumentera verksamhetens kvalitet” där ett lågt graderat svar från skolledare kan tyda på att 

de inte har tillgång till en specialpedagog. Det kan också betyda att de har en specialpedagog 

men att de inte tycker att personen har den specialpedagogiska kunskap som de önskar på den 

skolan. Möjligt är att fler frågor tolkats olika, detta påverkar studiens reliabilitet (Trost, 2012). 

Urvalsramen är tagen från koncernens hemsida vilket också kan påverka reliabiliteten i 

studien (Trost, 2012). Anledningen är att skolledare eller specialpedagog kan ha tillkommit 

eller försvunnit utan att det hunnits registreras på hemsidan.  

 

Analysen av data har gjorts i två steg. Det första steget är beskrivande och det andra steget är 

analyserande. Frågeställningarna är konstruerade utifrån en operationalisering av 

begreppsdefinitionen. Frågeställningarna har sin grund i Skolverkets verktyg för 

självskattning BRUK samt utifrån Skolverkets kvalitetscykel (Skolverket, 2016). Samtliga 

påståenden behandlar det systematiska kvalitetsarbetet vilket förenklade arbetet i SPSS. Detta 

genom att påståendena kunde analyseras var för sig samt sammanställda. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna rektor, 

biträdande rektor och specialpedagog avseende uppfattning om ett specialpedagogiskt 

perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet. Även medelvärden för respektive grupp 

indikerar att det råder en samstämmighet. Detta kan visa på att skolledare och 

specialpedagoger i koncernen anser det specialpedagogiska perspektivet vara viktigt för 

skolutvecklingsarbetet. 

Medelvärdet på index visar indikation på att flertalet respondenter svarat att de ”instämmer till 

hög/låg grad”.25 respondenter uppvisar ett medelvärde över 2.0, vilket indikerar, utifrån 

enkätens kodnyckel, att svaren hamnar närmare ”instämmer till hög grad” med tilldelat värde 
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3, än ”instämmer till låg grad” med tilldelat värde 2. Utifrån forskningsfråga 1; ”I vilken 

utsträckning anser rektor, biträdande rektor och specialpedagog att skolans systematiska 

kvalitetsarbete utgår från ett specialpedagogiskt perspektiv?” kan slutsatsen dras att tillfrågade 

professioner anser att deras systematiska kvalitetsarbete har ett specialpedagogiskt perspektiv.  

I Utbildningsdepartementets (2001) memorandum står beskrivet att begreppet livslång lärande 

innebär att individen måste lära under hela livet, och det innebär att individen lär i olika 

miljöer. Lärande sker inte endast i det formella systemet utan också på arbetsplatsen, 

föreningslivet och i vardagen. För att möjliggöra detta bör skolans systematiska 

kvalitetsarbete utgå ifrån att en skola för alla ger elever verktyg och förutsättningar för att 

kunna integreras. Att eleverna får med sig dessa verktyg in i vuxenlivet skapar också en 

förutsättning för livslångt lärande.  

Pedagogiska teoretiker inom kognitivism ansåg att kunskap skapas i ett socialt sammanhang 

(Forsell, 2011). Vilket påvisar vinsten av att inkludera samtliga elever i klassrumssituationen. 

Vygotsky (Forsell, 2011) förespråkade också att inlärning sker i ett möte mellan vad eleven 

redan kan och vad han eller hon kan lära sig med stöttning. En inriktning i kognitivism är 

lärande ur ett sociokulturellt perspektiv som utvecklast av Vygotsky. Inom det sociokulturella 

perspektivet menas att det är i interaktionen med andra som kunskapen blir till kunskap. En 

viktig del för kunskapsskapandet i ett sociokulturellt perspektiv är att det finns redskap 

(Forsell, 2011). För att ha möjlighet att utveckla de redskap som förutsätts, till exempel 

språket, för ett sociokulturellt kunskapsskapande bör ett inkluderande synsätt vara en 

förutsättning. Skolutveckling utveckla lärmiljö samma som specialpedagogiskt 

förhållningssätt (Berg m.fl., 2003) 

 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att skolan både ska kompensera elevers 

olika förutsättningar så att alla elever får samma möjligheter och ge eleverna de utmaningar 

de behöver för att nå så långt som möjligt. Vidare är skolans uppdrag att i första hand ge 

särskilt stöd vid det ordinarie undervisningstillfället. Skolan har också i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att 

leva och verka i samhället. Skolan ska också främja elevernas förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse (Skolverket, 2016). 



40 
 

Med ett specialpedagogiskt förhållningssätt i skolans vardagliga arbete kan det bli tydligt för 

samtliga elever att alla människor har olika behov och förutsättningar för att tillägna sig 

kunskap.  

Resultatet visade även en indikation på en signifikant skillnad mellan specialpedagog och 

biträdande rektor avseende kontinuerlig uppföljning, där biträdande rektor uppvisade ett högre 

medelvärde än specialpedagog. Flera av specialpedagogerna i koncernen arbetar på flera 

skolor då behöriga specialpedagoger har varit svårt att rekrytera. En möjlig förklaring till en 

knappt signifikant skillnad i det specialpedagogiska perspektivet på kontinuerlig uppföljning 

kan därför vara brist på kontinuitet i specialpedagogens placering på skolan. Det kan också 

indikera på att specialpedagogens tid på skolan är knapp vilket resulterar i att 

specialpedagogens tid väljs att lägga på annat. Enligt samtliga skolutvecklingsmodeller är 

kontinuerliga uppföljningar en förutsättning för att utvecklingsarbetet ska kunna fortskrida. 

Enligt Blossings (2003) modell börjar utvecklingsarbetet i en utvärdering av det tidigare 

utvecklingsarbetet. Utifrån resultatet av utvärderingen planeras det kommande 

utvecklingsarbetet. Även Timperley (2013) framhåller den kontinuerliga uppföljningen som 

en grundpelare i utvecklingssammanhang. Timperley (2013) betonar att processen som består 

av 5 steg hela tiden ska upprepas för att upprätthålla utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Begränsningar 

 

Urvalet av respondenter kan anses representativt för studiens syfte. Möjligt att en längre 

period för enkätens genomförande samt fler påminnelser kunnat generera i fler svar. Studien 
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syftade till att undersöka uppfattningar inom en viss friskolekoncern vilket resulterar i att inga 

generella slutsatser kan dras.  

8. Konklusion 

 

Resultatet av studien visade att skolledare och specialpedagoger var relativt samstämmiga i 

avseendet specialpedagogiska perspektivet på det systematiska kvalitetsarbetet. Endast en 

indikation på signifikant skillnad i uppfattningen hos de olika professionerna upptäcktes. 

Enligt medelvärde på index tyder det på att yrkesgrupperna anser att de ofta har ett 

specialpedagogiskt perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet. I en framtida studie vore 

det intressant att undersöka om graden av måluppfyllelse ökade om skolan anammade ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt under en längre tid. 
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Missivbrev  

Hej Rektorer, Biträdande rektorer och Specialpedagoger på Praktiska gymnasiet! 
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Mitt namn är Helena Almqvist och jag arbetar på Praktiska gymnasiet i Trollhättan. Jag är 

frisörlärare och förstelärare och bedriver därmed utvecklingsarbetet på skolan. Sedan 2014 

har jag läst på Karlstads universitet en magisterutbildning inom skolutveckling och 

utbildningsledarskap och jag är nu framme vid min magisteruppsats. Vi i Trollhättan har 

under våren startat upp ett utvecklingsarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM). I detta arbete har ett intresse för specialpedagogiska perspektiv och dess påverkan på 

verksamheten växt fram. I mitt examensarbete avser jag därför att studera i vilken 

utsträckning det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen utgår från specialpedagogiska 

perspektiv.  

  

I min studie följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet är endast avsett att användas i min 

magisteruppsats. 

Jag skulle vara Er evigt tacksam om Ni ville hjälpa mig med detta genom att svara på bifogad 

enkät. Enkäten är möjlig att svara på fram till den 10 maj. 

  

Tack på förhand för Din medverkan! 

  

Med vänliga hälsningar 

Helena Almqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Enkät 
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1. Är Du anställd som 

Rektor 

Biträdande rektor 

Specialpedagog 

2. Jag är 

Man 

Kvinna 

 

Ta ställning till följande påståenden 

Specialpedagogen på vår skola har en aktiv roll då det gäller:  
 

3. Kartläggning och nulägesbeskrivning av verksamheten  

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

4. Utvärdering av mål och resultat 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

5. Analys av resultat 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

6. Identifikation av utvecklingsområden  

Instämmer inte alls  

Instämmer till låg grad 
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Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

7. Målformulering 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

8. Planeringen av metoder och arbetssätt 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

9. Utvärdering av metoder och arbetssätt 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

10. Diskussioner om skolans uppdrag 

Instämmer inte alls  

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

11. Kontinuerliga uppföljningar 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

 

 

Ta ställning till följande påståenden: 

 

12. Vi har den specialpedagogiska kompetens som behövs för att kontinuerligt följa upp, 

analysera och dokumentera verksamhetens kvalitet. 

Instämmer inte alls 
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Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

13. Vi har fungerande rutiner när en elev inte når kunskapskraven. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

14. Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för 

att stödja elevernas utveckling mot målen. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

15. Specialpedagog, skolledare och lärarna i skolan har en fungerande samverkan och dialog 

om frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

16. Specialpedagog deltar i planeringen av verksamhetens pedagogiska utveckling som en del 

av det förebyggande arbetet. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

 

 

 

17. Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan specialpedagog och lärarna ser ut vid 

utredningen av en elevs eventuella behov av särskilt stöd. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 
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Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

18. Vi utformar åtgärdsprogram för de elever som är i behov av särskilt stöd, så att det 

framgår, vem som ansvarar och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

19. Vi använder oss av specialpedagogens kunskaper om framgångsfaktorer i lärande baserat 

på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. 

Instämmer inte alls 

Instämmer till låg grad 

Instämmer till hög grad 

Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Kod-nyckel 
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Frågor Svarsalternativ Kod-nyckel 

Är Du anställd som 

 

Rektor 1 

Biträdande rektor 2 

Specialpedagog 3 

Jag är  

 

Man 1 

Kvinna 2 

Ta ställning till följande påståenden 

Specialpedagogen på vår skola har en aktiv roll då det gäller:  

 

 Kartläggning och nulägesbeskrivning av verksamheten 

 Utvärdering av mål och resultat 

 Analys av resultat 

 Identifikation av utvecklingsområden 

 Målformulering 

 Planeringen av metoder och arbetssätt 

 Utvärdering av metoder och arbetssätt 

 Diskussioner om skolans uppdrag 

 Kontinuerliga uppföljningar 

Instämmer inte alls 1 

Instämmer till låg grad 2 

Instämmer till hög grad 3 

Instämmer helt 4 

 

Ta ställning till följande påståenden: 

 Vi har den specialpedagogiska kompetens som behövs för 

att kontinuerligt följa upp, analysera och dokumentera 

verksamhetens kvalitet. 

 Vi har fungerande rutiner när en elev inte når 

kunskapskraven. 

 Elevhälsan och lärarna har förutsättningar att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas 

utveckling mot målen. 

 Specialpedagog, skolledare och lärarna i skolan har en 

fungerande samverkan och dialog om frågor som har 

betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

 Specialpedagog deltar i planeringen av verksamhetens 

pedagogiska utveckling som en del av det förebyggande 

arbetet. 

 Vi har fungerande rutiner för hur samarbetet mellan 

specialpedagog och lärarna ser ut vid utredningen av en 

elevs eventuella behov av särskilt stöd. 

 Vi utformar åtgärdsprogram för de elever som är i behov 

Instämmer inte alls 1 

Instämmer till låg grad 2 

Instämmer till hög grad 3 

Instämmer helt 4 
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av särskilt stöd, så att det framgår, vem som ansvarar och 

hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

 Vi använder oss av specialpedagogens kunskaper om 

framgångsfaktorer i lärande baserat på vetenskaplig 

forskning och beprövad erfarenhet. 

 

 

 


