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Abstrakt 
Enligt skollag och läroplan är utvärdering och utveckling av skolans verksamhet viktigt 

(Skolverket, 2011a; SFS 2010:800). Detta gäller ordinarie pedagogiskt arbete, men även det 

specialpedagogiska arbetet som utförs med och för elever i behov av stöd. Detta 

examensarbete har som syfte att beskriva och analysera hur det specialpedagogiska arbetet 

utvärderas och utvecklas på en högstadieskola. Empirin utgörs av lokal dokumentation, 

enkätundersökning med lärare samt intervjuer med rektor och speciallärare. Studien visar att 

den granskade skolan inte har utvärderat det specialpedagogiska arbetet på ett strukturerat 

sätt. Detta innebär i sin tur att vidareutvecklandet av samma arbete saknar riktning och 

tydlighet. Informanterna ser bristande kommunikation, organisatoriska problem såsom 

schemaläggning, tidsbrist och otydliga arbetsbeskrivningar som utvecklingsområden. En 

slutsats är att skolan saknar en specialpedagog som med sin specifika yrkeskompetens hade 

kunnat vara drivande i arbetet med att utvärdera och utveckla allt pedagogiskt arbete på 

skolan. Utifrån studiens systemteoretiska perspektiv är det tydligt att skolans system inte 

fungerar då samarbetet och kommunikationen mellan rektor, speciallärare och lärare är 

bristfällig i de avseenden som rör utvärdering och utveckling.  

Nyckelord: speciallärare, specialpedagog, utvecklingsområden, reflektion, uppföljning 
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1. Inledning 
”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” 

(Skolverket, 2011b). Med andra ord så handlar förbättring och utveckling av skolans 

verksamhet om att utvärdera det man gör för att kunna värdera om det fungerar bra eller om 

något behöver förändras. Om man inte utvärderar det man gör i verksamheten, hur kan man 

då veta vad som behöver utvecklas och förbättras? Vikten av att utvärdera skolans verksamhet 

för att utveckla den skriver Scherp och Scherp om (2007) och menar att utan den återkoppling 

som utvärderingar och uppföljningar innebär så saknas förutsättningar för kunskapsbildning 

och utveckling av en verksamhets kvalitet.  

Skolan är en verksamhet där det utvärderas mycket. I en kartläggning av existerande 

utvärderingssystem i svensk skola som gjordes av OECD (Organisation for Economic Co-

Operation and Development) framträder en bild av skolan som ett utvärderingstätt område 

(Lindgren, 2014). Det utvärderas på flera nivåer och på flera sätt. Elevutvärderingar sker 

genom betyg, nationella prov och individuella utvecklingsplaner. Skolutvärderingar görs 

genom det systematiska kvalitetsarbetet, Skolinspektionens tillsyn och granskning samt olika 

lokala uppföljnings- och utvärderingssystem. Systemutvärderingar görs av olika instanser; 

Skolverket, SKL (Sveriges kommuner och landsting), SCB (Statistiska Centralbyrån) och 

fackförbundsutvärderingar. Slutligen deltar svensk skola i internationella utvärderingar av 

typen PISA1, TIMSS2 och OECDs egna utvärderingar av utbildningssystem (ibid, s. 42). 

OECD menar i denna granskning att trots att svensk skola utvärderas på så många olika nivåer 

och olika sätt så finns ingen helhetssyn vilket gör att alla dessa utvärderingssystem inte 

utnyttjas till fullo (ibid). Om utvärderingarna inte utnyttjas för att utveckla skolans 

verksamhet, vilket ju är tanken med dem, bör detta påverka hur skolan utvecklings och 

förbättringsarbete ser ut. Med denna information i bakhuvudet väcktes en tanke hos mig att 

studera hur en skola arbetar med utvärdering och hur denna utvärdering nyttjas för att 

utveckla verksamheten. Av naturliga skäl hamnade studiens fokus på det specialpedagogiska 

arbetet då det är där jag främst kommer att verka som specialpedagog. Vad jag menar med 

specialpedagogiskt arbete beskrivs utförligare i kapitel 3.1. Definition av begrepp.  

Eftersom styrdokumenten tydligt anger att skolans verksamhet och undervisning ska 

utvärderas gäller detta även speciallärares och specialpedagogers arbete med elever i behov av 

stöd.  Elever ska skyndsamt ges stöd om det befaras att de inte kommer att nå uppsatta 

kunskapsmål (SFS 2010:800). Detta stöd, oavsett om det är extra anpassningar eller särskilt 

stöd, ska utvärderas för att bedöma huruvida det är rätt typ av insats eller inte. Leder insatsen 

inte till uppställda mål måste andra former av stöd erbjudas (Skolverket, 2014a). Enkelt? På 

pappret kanske, men i verkligheten kan det vara svårare om det inte finns former för att 

utvärdera och utveckla det arbete som rör dessa elever. Här kan denna studie tjäna ett syfte 

genom att synliggöra hur utvärdering och utveckling av specialpedagogiskt arbete ser ut på en 

skola. Förhoppningen är att studien ska visa på viktiga aspekter i utvärderings- och 

utvecklingsarbetet och därmed vara av intresse för skolledare, rektorer och alla som på något 

sätt är involverade i det specialpedagogiska arbetet. På skolan där studien är genomförd 

arbetar ingen specialpedagog. Därmed blev det intressant att studera hur man i avsaknad av 

specialpedagog och dess kompetens arbetar med utvärdering och utveckling av det 

specialpedagogiska arbetet. Om inte annat så kan studien kanske visa på hur viktigt det är 

med specialpedagoger i skolan då de kan ha en annan roll än speciallärare.  
                                                           
1 Programme for International Student Assessment 
2 Trends in International Mathematics and Science Study 
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Titeln på arbetet ”Vad är det vi vill? Hur kommer vi dit?” är taget från en intervju med 

skolans rektor där hon reflekterar över hur skolans förbättring ska gå till. Att hela tiden ha 

dessa frågor i bakhuvudet i sitt dagliga arbete framhöll denna rektor som viktigt och jag 

tänker att dessa frågor definitivt har med förbättring och utveckling att göra men även med 

utvärdering. En god utvärdering kräver att man har funderat över vad det är man vill ha ut av 

den och vad målet är. Som blivande specialpedagog ser jag att min yrkesroll delvis kommer 

att innefatta utvärderings- och utvecklingsfrågor i skolan (SFS 2007:638) och dessa frågor 

kan fungera som ett mantra i det arbetet. 

Med dessa inledande ord ville jag ge en bild av hur viktiga delar utvärdering och utveckling är 

i skolan, och därmed även i specialpedagogens verksamhet. Utifrån den beskrivning av 

området som gjorts ovan blev valet av studie relativt enkelt och dess syfte och frågeställningar 

blev följande: 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka vad personalen på en högstadieskola har för 

uppfattningar om hur det specialpedagogiska arbetet utvärderas och utvecklas. 

Följande frågeställningar har använts för att besvara syftet: 

- Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet på skolan?  

- Hur utvecklas det specialpedagogiska arbetet i nuläget? 

- Vilka utvecklingsområden ses som viktiga för det specialpedagogiska arbetet?  
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras de områden som utgör ett underlag till studien. Avsnittet inleds med 

Definition av begrepp, som kortfattat förklarar innebörden av viktiga begrepp. Detta följs av 

en redogörelse för vad styrdokumenten säger om utvärdering och utveckling av pedagogiskt 

och specialpedagogiskt arbete. I Tidigare forskning presenteras relevant forskning som rör 

studiens område. Bakgrundsavsnittet avslutas med studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

3.1 Definition av begrepp 
Nedan beskrivs några begrepp som är viktiga att klargöra för vidare läsning av arbetet.   

3.1.1 Specialpedagogiskt arbete 
Genomgående i detta examensarbete används begreppet ”specialpedagogiskt arbete”. I 

resultatet, dess analys och diskussion menas då speciallärarnas arbete med elever i behov av 

stöd. Detta arbete handlar främst om undervisning i eller utanför ordinarie klassrum och 

beskrivs utförligare i kapitel 5.1, Presentation av skolan. På just den här skolan arbetar ingen 

specialpedagog och därmed blir det enbart speciallärarnas arbete som kallas 

specialpedagogiskt arbete i resultat, analys och diskussion. Men enligt mig kan 

specialpedagogiskt arbete fungera som ett samlingsnamn för både det arbete som speciallärare 

utför med elever i behov av stöd och det arbete som specialpedagoger utför för elever i behov 

av stöd. Därför används begreppet vid presentationen av tidigare forskning som rör 

utvärdering och utveckling av arbetet med elever i behov av stöd och syftar då på både 

speciallärares och specialpedagogers arbete. 

3.1.2 Specialpedagogik 
Persson beskriver specialpedagogik som ett ”kunskapsområde med rötter i den pedagogiska 

disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att 

den vanliga pedagogiken inte räcker till” (Persson, 2013, s. 12) Skillnaden mellan 

”specialpedagogik” och vanlig pedagogik är beroende av syftet med insatsen. Insatser som 

sätts in kring och för elever i behov av stöd och/ eller insatser som ska förebygga att elever 

”blir” i behov av stöd är vad som gör dem specialpedagogiska (Gerrbo, 2012).   

3.1.3 Stödinsatser 
Med stödinsatser menas både extra anpassningar, det vill säga stöd som ges inom ordinarie 

undervisning och som är av mindre ingripande karaktär vad gäller omfattning och varaktighet, 

och särskilt stöd. Särskilt stöd är de insatser som är av mer ingripande karaktär och som 

vanligtvis inte genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. Rektor beslutar om särskilt 

stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Stödet föregås av en utredning vars syfte är att 

ge underlag och förståelse för varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilket stöd 

som skolan bör sätta in (Skolverket, 2014a).  

3.1.4 Speciallärare  
En speciallärare har fördjupade kunskaper om matematikutveckling, utvecklingsstörning eller 

språk-, skriv- och läsutveckling och arbetar förebyggande genom att analysera 

utvecklingsmöjligheter hos elever samt anpassar arbetssätt efter behov. Dessutom arbetar 

speciallärare med att utveckla stödinsatserna och arbetet för elever i behov av särskilt stöd 

(Umeå universitet, 2016b). I Skolverkets publikation angående speciallärare (Skolverket, 

2014b) kan man läsa att skollagen och behörighetsförordningen gör skillnad mellan 

ämnesundervisning och undervisning som innebär särskilt stöd. Den senare innebär att 

specialläraren bedriver undervisning som avser särskilt stöd vilket innebär att elever med 
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särskilda behov ges ökade förutsättningar att nå kunskapskraven i ett ämne samt får stöd i sin 

skolsituation.  

3.1.5 Specialpedagog 
Specialpedagogers utbildning syftar till att de ska arbeta med utvärdering, uppföljning och 

skolutveckling. Dessutom ska hen fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor. Det är specialpedagogen som har övergripande ansvar för det 

specialpedagogiska arbetet i skolan (Umeå universitet, 2016a). I Högskoleverkets rapport från 

2012 definieras specialpedagogens yrke utifrån fem punkter; ledarskap, skolutveckling, 

handledning, kartläggning och undervisning. Den största skillnaden mellan specialpedagogen 

och specialläraren är undervisningsdelen som är betydligt högre för speciallärare 

(Högskoleverket, 2012).  

 

3.2 Styrdokumenten  
Ytterst är det styrdokumenten som drar upp riktlinjer för skolans utvärderings- och 

utvecklingsarbete. I skollag och läroplan anges tydligt vad som gäller för dessa två områden. 

Enbart lokala utvärderingar ”räcker” inte och sedan 1998 har Skolverket och sedermera 

Skolinspektionen genomfört nationella kvalitetsgranskningar där man granskar och värderar 

resultat och kvalitet i undervisningen. Detta ska ge regeringen underlag vid beslut om 

förändringar och insatser och även ge kommuner och skolor ett underlag för 

förbättringsarbete. Fokus ligger alltid på elevers lärande och dess förutsättningar, processer 

och resultat (Myndigheten för skolutveckling, 2003a).  

Sedan början av 1990-talet är den svenska skolan mål- och resultatstyrd. Detta innebär att 

utvärdering av skolan har blivit ännu mer betydelsefull då utvärderingen ska kontrollera att 

målen uppfylls. Landets kommuner och skolor ansvarar för att verksamheten utvärderas och 

utvecklas (Skolverket, 1999). Statens krav på utvärdering av verksamheten har som syfte att 

vara både kontrollerande och främjande och utvärderingen ska dessutom ge underlag för 

utveckling (Widell, 1999).  

I skollagens fjärde kapitel om ”Kvalitet och inflytande” står det om skolutveckling bland 

annat att huvudmannen ska ”systematiskt och kontinuerligt” utveckla utbildningen (SFS 

2010:800) och att i ett kvalitetsarbete ska lärare, övrig personal och elever delta. Enligt Lgr 11 

har rektorn ett ansvar för att skolans resultat utvärderas och följs upp utifrån de nationella 

målen och kunskapskraven (Skolverket, 2011a). Rektor och lärare bör tillsammans göra 

uppföljningar av utvärderingar och bedömningar av elevers kunskaper och även utvärdera 

skolans rutiner för dokumentation så att de är användbara för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Rektorn har en mycket viktig roll och det övergripande ansvaret i att leda 

utvärderingar av undervisningen och skolans utveckling (Skolverket, 2011b).  

Vilka riktlinjer som gäller för elevers kunskapsutveckling anges tydligt i skollagens tredje 

kapitel där man föreskriver att alla elever utifrån sina förutsättningar ska ges ledning och 

stimulans att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). Elev och vårdnadshavare ska 

kontinuerligt ges information om elevens utveckling och om det visar sig att en elev riskerar 

att inte nå kunskapskraven ska eleven snarast ges stöd genom extra anpassningar, eller om 

dessa inte räcker till ges särskilt stöd, vilket beskrivs i ett åtgärdsprogram. I ett 

åtgärdsprogram framgår vem som är ansvarig för åtgärder och när åtgärdsprogrammet ska 

utvärderas samt av vem (ibid).  
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2015 gav Skolverket ut allmänna råd gällande systematiskt kvalitetsarbete och där klargör 

man tydligt vad som gäller för skolans huvudmän. Bland annat fastslås att huvudmannen ska 

identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse, dokumentation är nödvändig och alla 

ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Vidare ska huvudmannen ansvara för att kontinuerligt 

följa upp och utvärdera utvalda områden och prioriterade utvecklingsinsatser (Skolverket, 

2015).  

Skolverket är en av tre statliga myndigheter som arbetar med att öka kvaliteten i den svenska 

skolan (Lindgren, 2014). Dess uppdrag rör uppföljning, utvärdering och utveckling av skolan. 

Dessutom är det den myndighet som ansvarar för officiell statistik, Sveriges deltagande i 

internationella mätningar och är den myndighet som utarbetar kursplaner, föreskrifter, 

allmänna råd inom olika områden som till exempel systematiskt kvalitetsarbete. Tillsyn, 

kvalitetsgranskning och tillståndsprövning ansvarar Skolinspektionen för och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har som ansvarsområde att ge specialpedagogiskt stöd 

till förskola, skola och vuxenutbildning. Utöver dessa tre finns Institutet för arbetsmarknads 

och utbildningspolitisk utvärdering som bland annat har till uppgift att utvärdera effekter av 

reformer och åtgärder inom utbildningsområdet (ibid). 

I de allmänna råden angående anpassningar och särskilt stöd skriver författarna att extra 

anpassningar ligger på lärarens bord och det är läraren som måste utvärdera hur väl hens 

undervisning fungerar i relation till elevernas behov. På skolnivå har rektorn ansvaret att 

utvärdera skolans stödinsatser och att följa upp detta arbete (Skolverket, 2014a).  

Vad gäller speciallärares och specialpedagogers kompetens för att arbeta med utvärdering och 

utveckling står det tydligt i examensordningen för speciallärare med inriktning mot svenska, 

språk, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet att de ska ”självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att 

kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2011:186) och samma formulering 

återfinns i specialpedagogexamen. I denna examen finns även uttryckt att specialpedagogen 

ska arbeta med att analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå (SFS 

2007:638).   

 
 

3.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning som rör studiens intresseområden; utvärdering och utveckling. 

För att underlätta läsandet har avsnittet delats in i underrubriker utifrån dessa två områden. 

Det bör påpekas att de till stor del går in i varandra och därmed finns det forskning som passar 

in under båda rubrikerna. Att finna relevant och nyare forskning kring utvärdering och 

utveckling av specialpedagogiskt arbete var svårt. Däremot fanns det gott om forskning kring 

utvärdering och utveckling av ”vanligt” pedagogiskt arbete, vilken även kunde tillämpas på 

det specialpedagogiska arbetet, som ju är studiens fokus. Denna forskning togs med men för 

tydlighetens skull presenteras forskning kring specialpedagogiskt och vanligt pedagogiskt 

arbete separerade från varandra. Inom specialpedagogiskt arbete ryms, vilket jag förklarade i 

kapitel 3.1, både specialpedagogers och speciallärares arbete. I och med att 

specialpedagogprofessionen inte finns i till exempel USA, varifrån en del av den tidigare 

forskningen som presenteras nedan kommer, så är speciallärares arbete mer representerade 

här. Innan forskningen presenteras har jag valt att mycket kort redogöra för vad som menas 

med utvärdering och utveckling.  
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Utvärdering kan kortfattat beskrivas som en kvalitetsbedömning vilken bygger på information 

som hämtats på ett systematiskt sätt (Franke-Wikberg, 1992; Karlsson, 1999). När man 

utvärderar gör man en jämförelse eller värdering; man bedömer vilka effekter en insats har 

haft (Birge Rönnerfält & Norman, 2015). Utvärdering ska inte blandas ihop med uppföljning, 

även om de är två delar av ett kvalitetsarbete (Skolverket, 2015). Med uppföljning menas att 

samla in information om förutsättningar, genomförande och resultat i en verksamhet och har 

som mål att ge underlag för analys och utvecklingsarbete. Utvärderingen utgår från 

uppföljningen och analysen men innehåller även en värdering som ska vägleda det fortsatta 

utvecklingsarbetet (ibid). Det finns olika sätt att utvärdera utbildning (Frykholm, 1997). Till 

exempel kan man använda sig av målrelaterade utvärderingar, där mål sätts upp och sedan 

jämförs resultaten med dessa mål (ibid). Eftersom den svenska skolan numera är mål- och 

resultatstyrd så är det denna typ av utvärdering som ska göras på organisationsnivå i varje 

kommun (Skolverket, 1999). 

Utveckling inom skolans verksamhet är egentligen inte annorlunda än utveckling inom andra 

verksamheter. Det handlar om att förbättra verksamheten. Blossing (2008) uttrycker det så att 

termen förändringsarbete är bättre än utvecklingsarbete då det faktiskt handlar om att 

förändra någon del av verksamheten för att förbättra den. I skollagen och läroplanen anges hur 

man ska arbeta för att utveckla skolverksamheten (SFS 2010:800) (Skolverket, 2011a), vilket 

beskrevs i avsnittet ”Styrdokumenten” i detta arbete.  

3.3.1 Utvärdering av pedagogiskt arbete 
I svensk forskning kring utvärdering av pedagogiskt arbete förefaller det som att 

utvärderingar utifrån, det vill säga sådana som initieras ovanför kommunal nivå med fokus på 

kontroll, har mindre betydelse för förbättring av pedagogiskt arbete. Lindgren (2014) påpekar 

att det inte är ovanligt att mätresultat inte används. Detta innebär att system för 

kvalitetsmätning byggs upp och hela tiden fylls på med data men utan någon märkbar 

användning av informationen. Ytterligare ett problem enligt Lindgren är att ”bara det mätbara 

mäts” (ibid, s. 93) vilket försvårar utvärdering av en verksamhet som skolan, där inte alla 

aktiviteter leder till mätbara mål. Dessutom bör man inte bara utgå från ”vad-frågor”; vad vill 

vi mäta och vad är målen? Utan man bör även fundera över ”varför-frågorna”; varför vill vi 

mäta detta? Varför finns behovet att titta på just det här? (Ryve, Hemmi, & Kornhall, 2016). 

Även Eriksson (2007) menar att all utvärdering ska syfta till att ge ett bra underlag till beslut i 

framtiden genom att försöka hitta svar på varför det blivit som det blivit. Kännetecken för en 

väl fungerande organisation där man når sina mål är att utvärderingssystemet inte skapar 

rädsla utan att det är ett redskap för att samtala om områden som kan förbättras (Ryve, 

Hemmi, & Kornhall, 2016).   

Det man huvudsakligen sysslar med i svensk skola är inte utvärdering menar Eriksson (2007) 

utan uppföljning av två slag, antingen situationsbetingad eller planerad. Det som 

uppföljningen leder till är mindre korrigeringar och förbättringar inom den befintliga ramen. 

Utvärdering å andra sidan handlar om att analysera och värdera för fördjupad förståelse och 

förändring genom nya arbetssätt.  

Skoleffektivitetsforskning har visat att regelbundna utvärderingar av undervisningen är en 

faktor som förklarar framgångsrika skolor (Scherp, 2013) Den utvärdering som skolledare och 

lärare ska ägna sig åt är den som bedömer utfallet av arbetet med elevers lärande och 

utveckling (Eriksson, 2007). Även lärarna i Hult och Edströms studie (2016) menade att den 

egna utvärderingen som görs i samband med den dagliga verksamheten är den som bäst 

hjälper till att förbättra undervisningen. Så gott som alla medverkande lärare i studien menade 

att de reflekterade och utvärderade ”hela tiden” för att förbättra undervisningen, även om 
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tidsbrist var ett problem och det inte alltid dokumenterades. Den ”utvärderingsform” som 

föredrogs av lärarna var kort, i nära anslutning till lektionen och ofta muntlig. Förutom den 

egna utvärderingen såg lärarna det som viktigt att reflektera och utvärdera tillsammans med 

kollegor, både i arbetslag och i ämneslag (ibid). Alexandersson (2007) menar att 

utvärderingar utifrån lärarnas egna frågor och egna kunskapssökande är de utvärderingar som 

är meningsfulla. Detta benämner han reflektiv utvärdering (Alexandersson, 2007, s. 155) där 

läraren har förmåga till insikt om sig själv och sin omvärld samt insikten att genom att 

utveckla undervisningen så utvecklar man sig själv. Elevens lärande ställs i relation till det 

egna handlandet i reflektiv utvärdering och frågor som ”vilket arbetssätt är bäst för att den 

enskilda eleven ska utvecklas?” och ”vad vill vi att eleverna ska lära sig?” är avgörande 

(ibid). Även Golding & Adam (2014) fokuserar på elevens lärande och menar att i 

reflektionen bör man som lärare ha ett elevlärande perspektiv. Istället för att fråga sig hur bra 

man undervisade så frågar man sig hur väl eleverna har lärt sig något. Författarna anser att 

detta ”tänk” kommer från ett engagemang i elevers lärande och där blir utvärderingen 

avgörande för att hitta de bästa sätten att hjälpa elever nå så långt som möjligt. I andra änden 

av detta spektrum finns lärare som inte använder sig av information från utvärderingar av 

deras undervisning, då de inte har för avsikt att utveckla denna undervisning. Anser man sig 

redan vara bra nog finns inte motivationen att förbättra (ibid). Alexandersson (1994) drar 

slutsatsen att om inte lärarna utifrån eget intresse tar ansvar för att utvärdera den egna 

undervisningen så har man ingen tilltro till utvärdering som redskap för utveckling av 

verksamheten.  

3.3.3 Utveckling av pedagogiskt arbete 
Som tidigare nämnts står det i skollagen att alla skolor ska ha ett dokumenterat systematiskt 

kvalitetsarbete. Enligt Scherp (2013) har redovisningar av detta arbete främst haft som syfte 

att man på högre nivåer fått underlag för bedömning av en skolas kvalitet och att det som 

främst redovisats är uppnådda resultat och aktiviteter under det gångna året. Sällan har dessa 

redovisningar varit till hjälp i förbättringen av den pedagogiska verksamhetens kvalitet utan 

bara varit en del i kontrollen av denna verksamhet (ibid). Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) 

frågar sig om det systematiska kvalitetsarbetet aldrig riktigt ”lyfter” eftersom dess fokus inte 

ligger på undervisningen. De menar att en stor andel av svenska lärare aldrig får återkoppling 

på sin undervisning och därmed finns brister i kvalitetsarbetet eftersom undervisningen är den 

viktigaste faktorn. ”Om skolan ska förbättras måste det som pågår i klassrummet förändras” 

är en slutsats de drar (ibid, s. 93). Åtgärder som beskrivs alltför vagt och för lite kritisk 

granskning av det egna utförandet är två brister med svenska skolors kvalitetsredovisningar 

(Eriksson, 2007).  

I en sammanställning av forskning kring förbättringsarbete (Myndigheten för skolutveckling, 

2003a) skriver författarna att det finns några ”nycklar” för ett lyckat 

utvecklings/förbättringsarbete. En av dessa är dialog; det man vill förändra måste man 

samtala om och diskutera med varandra och även med någon utifrån som kommer med nytt 

perspektiv. Tid är en annan nyckel och en aspekt som många i skolan ser som en bristvara. 

Ytterligare några utvecklingsnycklar är kollegial reflektion över ens praktik, personalens 

delaktighet i planering, problemlösning och beslut samt planerad uppföljning och granskning 

(ibid, s. 44). För att lyckas med ett förbättringsarbete måste den kultur som råder på skolan bli 

blottlagd genom diskussion och analys eftersom förbättringen i någon form innebär en 

förändring av rådande skolkultur (ibid). Att skolans kultur är viktig i förändringsarbeten har 

det skrivits en hel del om (Blossing, 2002; Sandström, 2014) och dessa forskare menar att 

skolkulturen har stor betydelse för förändrings- och förbättringsarbeten. Sandström (2014) 

använder begreppet en sund skola som innefattar en rad avgörande punkter, bland annat 

tydliga mål; som är accepterade av personal samt är möjliga att nå, effektivt nyttjande av 



12 
 

resurse;, att använda sina resurser på bästa sätt och att anstränga sig samt 

problemlösningsförmåga; hur man väljer att närma sig problem är viktigt och det handlar om 

att hitta konstruktiva lösningar (ibid, s. 53).  

Scherp & Scherp (2007) fann i sin studie att lärare önskade en tydlig inriktning och vision 

vilket skulle vara vägledande i de komplexa situationer som uppstod i vardagen. Även 

skolledare såg den gemensamma pedagogiska inriktningen som viktig och de kopplade detta 

till skolutveckling då utvecklingen måste ske inifrån, av lärarna och de måste vara motiverade 

och införstådda med den gemensamma pedagogiska vision man har på just den skolan (ibid). 

Lärares och skolledares upplevelser av viktiga faktorer för skolutveckling är inte desamma 

som på central nivå, där mål, planer och utvärdering är viktiga. I det dagliga 

förbättringsarbetet är det andra faktorer som lyfts fram. Den viktigaste påverkansfaktorn för 

hur lärare utvecklar sitt arbete är deras erfarenheter som görs i möten med kollegor och 

elever. Därnäst kommer samtalet med kollegor om erfarenheterna. Skolutveckling kommer 

därmed att handla om problemlösning; hur ska man lösa de problem eller svara på de frågor 

som uppstår i vardagen (Scherp, 2013). En studie av stödinsatser kring förbättring av 

skolresultat visade att insatser som fokuserade på tips och lösningar sällan ledde till någon 

varaktig förbättring av elevernas resultat (Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2007). Lärares 

lärande var det som betonades som viktigt; att de fick möjlighet att träffas under en längre tid 

för att lära om en och samma fråga. Detta för att utmana det rådande sättet att prata om och 

förstå undervisning samt elevers lärande. Därigenom flyttas fokus från brister hos eleverna till 

ett undersökande arbetssätt. Pedagogisk kompetens, som är en förutsättning för 

skolutveckling, byggs inte upp genom lärares deltagande i kurser av olika slag. Det är 

interaktionen mellan medarbetarna i vardagen som bygger upp en kollektiv kompetens menar 

Timperley (2013).  

För att anknyta till tidigare resonemang kring vikten av lärarnas egna utvärderingar av 

pedagogiskt arbete för förbättring och utveckling så skriver Golding och Adam (2014) att en 

reflekterande syn på undervisningen är avgörande för utvecklingen. Reflektionen hänger 

samman med utvärderingen och utvärderingen ska användas för att förbättra undervisningen 

(ibid). Reflektionen är drivkraft för förbättring och nödvändig för den professionella 

yrkesutövningen menar man i Att lyfta den pedagogiska praktiken (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008b). Lärare som reflekterar har goda förutsättningar att verkligen förstå 

vad deras elever gör och varför de gör det. I reflektionen byter man perspektiv och ifrågasätter 

sina egna observationer för att inse att saker kanske inte är som man tror. Tidsbrist är inte en 

”godtagbar” ursäkt för att inte reflektera då det måste ses i ett kvalitetsperspektiv; att sätta av 

tid för reflektion ger nya perspektiv, idéer och handlingsmönster vilket i sin tur höjer 

kvaliteten. Att dokumentera sina reflektioner ger det ytterligare en dimension. Man tvingas 

skärpa sina egna tankar och sätta ord på det man tänker och på så sätt blir man bättre på att 

samtala professionellt med sina kollegor (ibid). Ahlberg (2001) tillskriver också utvärderingen 

och reflektionen stor vikt i en lärande skola där man arbetar för att höja kvaliteten vilket även 

Kennedy (2008) gör och han menar vidare att vad man reflekterar över är avgörande för 

kvaliteten på undervisningen. För att höja kvaliteten bör fokus ligga på mål och vad som kan 

förbättras.  

En skolas kvalitet är beroende av kvaliteten i elevernas lärprocesser enligt Scherp (2013). 

Dessa lärprocesser struktureras och organiseras av lärare. Därmed krävs en arbets- och 

utvecklingsorganisation som interagerar och utgör grunden för utformningen av den 

pedagogiska verksamheten. Detta ger hög kvalitet. Med arbetsorganisation menar Scherp dels 

den stabiliserade struktur som skolan har för det pedagogiska arbetet och dels formella 

strukturer som schema, arbetslags sammansättning och fysisk miljö. Om goda strukturer och 
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rutiner byggs upp i arbetsorganisationen så frigörs tid och utrymme till arbete i 

utvecklingsorganisationen, där man fokuserar på att utveckla verksamheten utifrån de 

problem som uppstår. För mycket fokus på arbetsorganisation innebär att störningar, såsom 

elever som inte ”gör det de ska” ska avlägsnas eller anpassas till den rådande pedagogiska 

ordningen. Om fokus istället ligger på utvecklingsorganisation ser man att undervisningen och 

pedagogiken måste förändras för att tillgodose elevernas behov. Det måste vara balans mellan 

dessa två för att inte skapa kaos (ibid).  

3.3.2 Utvärdering av specialpedagogiskt arbete 
I ett examensarbete om utvärdering av specialpedagogiskt arbete (Ericsson, 2007) beskrev 

studenten att hon i sin studie fann att det saknades bra instrument för utvärdering av det 

specialpedagogiska arbetet och hon menade att här hade rektorn en viktig roll i att se till att 

utvärderingsprocessen ägde rum (ibid). Överlag var det svårt att finna forskning som berör 

utvärdering av just specialpedagogiskt arbete. Eva Björck-Åkesson (2008) menar att 

forskning om specialpedagogik finns det gott om men hon eftersöker forskning som behandlar 

specialpedagogik som verksamhet där man kritiskt granskar och utvärderar det resultat som 

specialpedagogiska insatser ger och som tar hänsyn till den mångdimensionella verksamhet 

som det är. Utmaningen är att ta fram bra system för kunskapsutveckling inom det 

specialpedagogiska området (ibid). Strömberg (2010) visar i sin studie att utvärdering av 

specialpedagogiskt arbete sker på olika sätt men att det oftast handlar om en summativ 

utvärdering där mål som satts utvärderas. Metoder och material utvärderas inte. Vidare drar 

Strömberg slutsatsen att speciallärarna mest är intresserade av att kompensera för elevers 

kunskapsbrister och därmed tittar man inte så mycket på vad det är som inte fungerar i 

undervisningen (Strömberg, 2010).  

Inom amerikansk forskning kring utvärdering av specialpedagogiskt arbete, eller utvärdering 

av special education teachers, kan man se att det efterfrågas utvärderingsverktyg som tar 

hänsyn till den komplexa situation som speciallärare befinner sig i (Council for Exceptional 

Children, 2013, vol. 45 no 3; Johnson & Semmelroth, 2014, vol. 39(2) ). Den typ av 

standardiserade utvärderingsverktyg som används i det amerikanska utbildningssystemet 

fungerar inte på speciallärare då deras förutsättningar är annorlunda än ordinarie lärares. 

Johnson och Semmelroth menar att utvärderingens fokus bör ligga på speciallärarens 

undervisning, hur den kan förbättras/effektiviseras samt elevers måluppfyllelse. Det 

amerikanska skolsystemet utvärderar på ett annat sätt än det svenska och där ligger stort fokus 

på elevers resultat på standardiserade tester. Detta gynnar inte speciallärarens utvärdering då 

denne arbetar med elever vars förutsättningar att prestera bra på dessa test är dåliga, oavsett 

hur ”bra” specialläraren är på sitt jobb (Rock, o.a., 2016) 

3.3.4 Utveckling av specialpedagogiskt arbete 
Det finns lite svensk forskning där man studerat specialpedagogisk verksamhet i förhållande 

till ordinarie pedagogisk verksamhet och fallet är detsamma i övriga nordiska länder menar 

Persson (2013). Specialpedagogik som forskningsområde är problematiskt. Anledningarna till 

detta är flera, till exempel om forskning granskar och ifrågasätter specialpedagogisk 

verksamhet utifrån det faktum att den främst handlar om att avlasta ordinarie lärare, så kan 

detta leda till att skolledare och politiker inte vill satsa på specialpedagoger och speciallärare. 

Följden av det kan då bli att elever i skolsvårigheter inte får det stöd de behöver. En annan 

problematik i forskning kring specialpedagogik enligt Persson ligger i synsättet att 

inkludering är gott och exkludering ont. Det finns få empiriska belägg för detta synsätt då det 

är svårt att bedriva forskning som kan visa på konsekvenser av dessa utgångspunkter. Därmed 

har specialpedagogisk forskning om inkludering snarare handlat om hur väl skolor lyckats 

inkludera elever i svårigheter än om hur det gagnat eleverna. Detta har lett till att det 



14 
 

specialpedagogiska området inte har utsatts för den granskning som skulle kunna ha bidragit 

till utveckling av området. Persson konkluderar att det som motiverar och berättigar 

specialpedagogisk verksamhet är att den vanliga undervisningen inte når alla barn. Därför 

måste man kritiskt granska inte bara specialpedagogik utan även den vanliga pedagogikens 

innehåll och konsekvenser. Den bristande självkritiken gör att man är ointresserad av att 

utvärdera effekter av specialpedagogisk verksamhet. 

Ann Ahlberg, professor i specialpedagogik, uttalar sig en artikel (Nilholm, 2016) angående 

specialundervisning att det är viktigt att lärare, specialpedagoger och/eller speciallärare tar 

gemensamt ansvar för vilket innehåll och vilken utformning stödet till elever ska ha. 

Samarbetet mellan speciallärare och lärare är viktigt, men det kan vara svårt då man har olika 

teoretiska utgångspunkter (Bergh Nestlog & Tinglev, 2010). Genom samarbetet och 

förståelsen för den andres perspektiv vidgas vårt eget perspektiv kring hur arbetet med elever 

i behov av stöd kan se ut. Det gemensamma uppdraget, det vill säga att göra skolan till en 

plats där alla elever utvecklas och lär, är det viktigaste (ibid). När arbetet kring elever i behov 

av stöd ska förbättras är det bra att flera parter samarbetar då man bidrar med olika 

tankeperspektiv. Genom reflekterande samtal utvecklas dessa tankeperspektiv och i 

förlängningen leder det förhoppningsvis till att elever får det stöd de har rätt till (Ahlberg, 

Klasson, & Nordevall, 2002:2). Bristen på utrymme för reflektion är något som Sundqvist 

fann i sin studie av speciallärare (2014). Trots att både klasslärare och speciallärare såg 

reflekterande samtal som viktiga så hade denna typ av samtal ingen given plats på skolan. 

Tvärtom handlade det snarare om snabba tips från speciallärare till klasslärare och man ansåg 

att tidsbristen var anledningen till detta. Vidare beskrev de intervjuade lärarna och 

speciallärarna i studien hur viktigt det var med ömsesidighet mellan speciallärare och lärare 

och känslan av att man kompletterade varandra istället för att den ena skulle gå in och rätta 

den andra (Sundqvist, 2014).  

I en amerikansk studie av speciallärares roller och ansvar presenteras bristen på samarbete 

med klasslärare som en utmaning för speciallärarna (Katsafanas, 2006). Detta handlade delvis 

om huruvida speciallärarens uppdrag var att avlägsna elever som inte fungerade i ordinarie 

undervisning och ta fullt ansvar för dessa elevers lärande, vilket en del klasslärare ansåg att de 

skulle göra. Många av speciallärarna i studien upplevde att eleverna de arbetade med var 

elever med beteendeproblem, inte elever med inlärningsproblem. Problematiken handlade 

även om anpassningar av undervisning och instruktioner och vem som skulle ansvara för det. 

Speciallärarna i studien hade inte varit med och planerat den undervisning som de var en del 

av. Ytterligare en slutsats som Katsafanas drar är att en dålig arbetsbeskrivning resulterar i ett 

misslyckande att nå målen. För speciallärarna är detta extra kännbart då deras arbete 

förändrats avsevärt under de senaste åren, främst vad gäller dokumentationsbördan och vilka 

elever man arbetar med. Speciallärarnas arbetssituation är starkt beroende av stödet från 

rektor och lärare. Avslutningsvis listar författaren en rad rekommendationer för ett lyckat 

specialläraruppdrag och arbete. Dessa är bland andra; klart avgränsade roller och 

ansvarsområden för speciallärare, professionell utveckling i form av kollegialt lärande och 

problemlösande, dokumentation av elevers utveckling samt vikten av att i ett inkluderande 

klassrum bör undervisning och instruktioner anpassas till elever i behov av stöd, för att alla 

elever gagnas av detta (ibid).  
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3.4 Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkt som använts som ”glasögon” i denna studie är systemteorin. 

Skolans värld är sådan att ingen del står oberoende från de andra och för att förstå hur en del i 

skolan fungerar så måste man se till helheten och delarna och hur de påverkar varandra. 

Utöver systemteorin var även de specialpedagogiska perspektiven ett teoretiskt ”raster” att 

studera fallet genom då de visar på elevsynen på skolan, vilket påverkar hur man arbetar med 

elever i behov av stöd och vem som gör det. Detta i sin tur påverkar vad och hur man 

utvärderar och utvecklar detta arbete.  

3.4.2 Systemteori 
I systemteorin ser man att allt hänger samman och alla delar påverkar varandra. Orsak följs 

inte alltid av verkan utan de sker växelvis och det är en cirkulär process. I systemtänkandet 

finns det ett ömsesidigt beroende mellan organisation och omvärld (Emsheimer, 2005; Öquist, 

2003). Att alla nivåer påverkar varandra är självklart i skolan. Det är till och med så att vissa 

företeelser är svåra att avgöra på vilken nivå de hör hemma, som exempelvis området för 

denna studie. Är studiens område; hur det specialpedagogiska arbetet utvärderas och 

utvecklas, avgörande av faktorer på organisationsnivå eller handlar det om individnivå? 

Sanningen är ju att alla delar är avgörande och påverkar varandra.  

Gjems (1997) menar att systemteorin riktar uppmärksamheten mot relationer mellan 

människor. Därmed måste en persons beteende och handlingar förstås i relation till vad andra 

människor i samma system gör. Detta innebär att enskilda handlingar får effekt på alla delar i 

systemet. ”En viktig tolkningsram i systemteori är att vi ger premisser för varandras sätt att 

vara” (ibid, s. 30). Detta kan appliceras på skolan och speciallärarnas arbete då de ständigt 

verkar i relation till andra lärare och rektorer. En viktig aspekt i tolkningen av studiens 

resultat blir därmed att se till relationernas betydelse för utvärdering och utveckling av det 

specialpedagogiska arbetet. Detta gäller egentligen alla relationer inom skolan. Relationen 

mellan speciallärare och klasslärare är viktig då det är deras samspel som avgör hur det 

praktiska arbetet går till.  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv har ledaren ett viktigt uppdrag i att se till att olika nivåer i 

systemet hålls åtskilda för att medarbetarna på alla nivåer ska behålla sin självständighet på 

just den nivån. Ledaren ska inte detaljstyra på de olika nivåerna utan istället vara tydlig med 

vilka roller och arbetsuppgifter man har på de olika nivåerna i systemet och se till att 

relationerna mellan och inom nivåerna fungerar bra (Öquist, 2010). Applicerat på min studie 

blir det intressant att studera hur rektorn har tydliggjort arbetsuppgifterna kring utvärdering 

och utveckling av det specialpedagogiska arbetet på skolan. Extra intressant blir det i och med 

att specialpedagogen saknas då den yrkeskategorin kanske är mest lämpad att arbeta med 

dessa arbetsuppgifter.  

I denna studie handlar det om att studera hur människor gör; hur rektor, speciallärare och 

lärare utvärderar det specialpedagogiska arbetet och hur detta sätt fungerar för utvecklandet 

av det specialpedagogiska arbetet på skolan. Öquist (2003) presenterar en systemteoretisk 

modell av mänskligt beteende där man först måste ta hänsyn till hela sammanhanget men 

sedan se att allt beteende är hierarkiskt uppbyggt liknande en spiral där den högsta ”nivån” 

har störst omfång för att sedan smalna av ju längre ner man kommer. På alla nivåer får man 

feed-back från omvärlden som kan hjälpa till att korrigera beteendet. Omsatt till denna studie 

kan man se att överst i spiralen har vi de som skrivit styrdokumenten för skolan, de rör sig på 

en ganska abstrakt nivå, sedan kommer de kommunala aktörerna och deras direktiv gentemot 

skolchef, rektorer och längst ner har vi lärarnas beteenden som är mest praktiknära. Vikten av 

feed-back, eller öppenhet, ser Öquist som betydelsefullt för ett system. Ett system måste vara 
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öppet och kommunicera med omvärlden för att utvecklas (ibid). Utvärdering är ju en slags 

kommunikation då lärare och elever och/eller lärare och speciallärare kommunicerar med 

varandra om hur väl arbetet fungerar.  

3.4.3 Specialpedagogiska perspektiv 
Det finns idag tre specialpedagogiska perspektiv; det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Perspektivet som varit och kanske fortfarande är mest 

rådande inom skolan är det kompensatoriska, som innebär att man ser eleven som ägare av 

problemet och det är hen som ska anpassas till skolan. Man talar här om elever med 

svårigheter. Det kritiska perspektivet ser svårigheterna i miljön, eleven är i svårigheter på 

grund av orsaker i miljön och undervisningen ska anpassas till elevers olika förutsättningar. 

En annan benämning på det kritiska perspektivet är relationell pedagogik som Aspelin 

(2013a) beskriver som en teori där relationer står i centrum och främst då relationen mellan 

lärare och elev men även relationer mellan läraren och gruppen och relationer mellan elever. 

Det är relationsprocessen som är utbildningens brännpunkt (ibid, s. 18) Applicerat på 

specialpedagogiken medför det att man talar om ”elever i svårigheter”, då svårigheterna har 

att göra med relationen mellan elev och utbildningsmiljö (Aspelin, 2013 b). Sett ur ett 

relationellt perspektiv organiseras det specialpedagogiska arbetet så att elever i behov av stöd 

är inkluderade i den ordinarie undervisningen, vilket även skollagen understryker, även om 

det finns undantag (SFS 2010:800). Relationell specialpedagogik innebär att elevers 

svårigheter analyseras och tolkas utifrån den relationella kontext och process som eleven är 

delaktig i tillsammans med andra. Svårigheterna förstås som relationsfenomen; de uppstår i 

möte med en person och någon eller något annat (Aspelin, 2013 b). Dilemmaperspektivet 

utgår från att lärare hamnar i olika dilemman på grund av de motsättningar som finns i 

utbildningssystemet. Till exempel ska skolan inte kategorisera elever vilket kan leda till att 

elever i svårigheter inte får den hjälp de har rätt till. Det är ett dilemma att ta ställning till 

menar Nilholm (2007). Detta perspektiv kan ses som en reaktion på det kritiska perspektivet 

där problematik förklaras utifrån miljön. Dilemmaperspektivet är en slags medelväg där man 

ser att det inte går att vara vare sig helt kategorisk eller helt kritisk, utan situationer som 

uppstår i skolan är dilemman som aktörerna inom skolan måste ta ställning till (ibid).  

I den här studien används teorin om de specialpedagogiska perspektiven för att förstå och 

förklara hur skolans personal ser på elever i behov av stödinsatser då detta påverkar hur man 

arbetar med dem, var man anser att problemen ligger samt vem som är ansvarig för 

hanterandet av dessa elever. De specialpedagogiska perspektiven kan även användas för att 

förstå och förklara hur utvärderingar görs på skolan och vad skolans personal att anser att det 

specialpedagogiska arbetet ska handla om; arbete på individ-, grupp- eller organisationsnivå. 

Detta hänger ihop med hur man ser på utvecklingen av arbetet; vad ska göras för att förbättra 

det specialpedagogiska arbetet på skolan?    
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4. Metod 
Metoddelen av rapporten beskriver studiens metodologiska utgångspunkt, fallstudien, och hur 

detta har påverkat mina val av datainsamling, bearbetning och analys av data samt studiens 

tillförlitlighet. Fallstudien som metod har många beröringspunkter med hermeneutiken, inom 

vilken tolkningen är viktig och där all fakta ska undersökas för att forskaren sedan ska lägga 

fram just sin tolkning (Emsheimer, 2005). Hermeneutiken har därmed funnits med som 

inspiration i skrivandet av detta arbete. En diskussion kring metoden återfinns i slutet av 

arbetet.  

 

4.1 Metodval: Fallstudie 
Fallstudien kändes som ett lämpligt metodval utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Kortfattat beskrivet är fallstudien en empirisk undersökning som ”studerar en aktuell 

företeelse i dess verkligen kontext” och där gränserna mellan kontexten och själva företeelsen 

är suddiga (Yin, 2007, s. 31). Fallet är inte unikt utan fungerar i den här studien som ett 

exemplifierande fall (ibid), det vill säga att det är ett exempel på en vanlig situation på 

svenska skolor vad gäller utvärdering och utveckling av specialpedagogiskt arbete.  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv, där man fokuserar på delar och helhet, blir kontexten 

mycket betydelsefull för de enskilda delarna i skolan och detta styrkte valet av fallstudien som 

metod. Med fallstudien som metod kunde studien riktas in på en liten del av skolan och 

därmed fanns möjligheten att lägga fram en deskriptiv slutprodukt (Merriam, 1994), det vill 

säga en omfattande och ”tät” beskrivning av fallet. Genom att ta med så mycket information 

som möjligt från verksamheten är förhoppningen att beskrivningen är fullständig. Resultatet 

av studien är enbart gällande för just denna skola och huruvida det går att dra allmänna 

slutsatser utifrån resultatet kommer att diskuteras i arbetets avslutande del.  

 

4.2 Urval  
Valet av skola gjordes utifrån ett bekvämlighetsperspektiv (Bryman, 2011) då det är en skola 

som jag har studerat tidigare under specialpedagogutbildningen. Därmed var det inga problem 

att få godkännande av rektor att komma och göra denna studie och även speciallärarna var 

positiva till att medverka. Skolan har ingen specialpedagog i nuläget, vilket förklarar varför 

ingen specialpedagog har intervjuats. Detta diskuteras i kapitel 6.1.  

Urvalet av informanter i studien gjordes målinriktat (Bryman, 2011; Denscombe, 2000), det 

vill säga att de i skolans personal som ansågs ha kännedom om studiens intresseområden var 

de som valdes ut som informanter. Det innebar då att skolans tre speciallärare och rektor 

intervjuades samt att all undervisande personal fick besvara en enkät. Alla lärare som var 

närvarande gavs möjlighet att besvara enkäten. All dokumentation som rörde utvärdering och 

utveckling av det specialpedagogiska arbetet samlades in. Eftersom det är en fallstudie var det 

viktigt att få så mycket information som möjligt från skolan och därmed gjordes ingen 

avgränsning vad gäller lärare som fick delta eller dokumentation. Att enbart speciallärarna 

och rektorn intervjuades var ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Detta för att dessa två 

yrkeskategorier ansågs vara de som hade störst insyn i det specialpedagogiska arbetets 

utvärdering och utveckling. Närmare presentation av dem finns i kapitel 5, Resultat.  
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4.3 Datainsamling 
Eftersom fallstudier innebär att så många variabler som möjligt ska undersökas (Yin, 2007), 

då alla samspelar och påverkar varandra, erbjöds all undervisande personal på skolan samt 

rektor att delta i studien. För att få ytterligare information har även den lokala 

dokumentationen som rör det specialpedagogiska arbetets utvärdering och utveckling 

studerats. Nedan följer en utförligare beskrivning av datainsamlingsmetoderna och 

tillvägagångssättet. 

4.3.1 Dokumentationen  
I en fallstudie är dokumentens viktigaste roll att styrka data från andra källor menar Yin 

(2007). I denna studie var de startpunkten vad gäller datainsamlandet och den data som först 

började analyseras. Detta för att ge uppslag till enkät- och intervjufrågor och för att få någon 

slags uppfattning av hur delar av skolans personal uppfattade det specialpedagogiska arbetet.  

När man använder dokument som datakälla finns fyra kriterier för att avgöra dokumentets 

kvalitet; autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet (Bryman, 2011). De 

dokument som redovisas i detta arbete kommer att diskuteras utifrån dessa kriterier i 

Metoddiskussionen. Dokumenten är lärarnas utvärderingar från föregående läsårsslut samt 

skolans SKA-rapport (Systematiskt Kvalitetsarbete) som skrivs av rektorn tre gånger per 

läsår. För att få tillgång till utvärderingarna och SKA-rapporterna kontaktades rektorn som 

skickade dem samt delar av lärarnas utvärderingar från föregående läsårsslut. Att inte hela 

utvärderingarna skickades motiverade rektorn med att de innehöll en del privat information 

och därmed skickade hon enbart de delar av utvärderingarna som innehöll svar på frågorna 

om det specialpedagogiska arbetet.  

Utifrån den information som framgick i utvärderingarna och SKA-rapporterna samt med 

studiens syfte och frågeställningar i åtanke utformades en enkät som skolans lärare besvarade. 

4.3.2 Enkäten 
För att få en uppfattning om hur de undervisande lärarna såg på utvärdering av det 

specialpedagogiska arbetet utformades en enkät (Bilaga 1) som de fick besvara vid ett 

gemensamt konferenstillfälle. Av skolans 30 undervisande lärare var 22 på plats vid detta 

tillfälle och alla besvarade enkäten. De åtta som inte var närvarande besvarade inte enkäten. 

Eftersom detta bortfall berodde på frånvaro från konferensen och inte kunde tolkas som ett 

systematiskt bortfall som på något sätt skulle snedvrida resultaten tillfrågades de inte vid ett 

senare tillfälle. Med enkäten följde ett missivbrev som förklarade syftet med enkäten samt 

klargjorde vad ”specialpedagogiskt arbete” innebar (se Bilaga 1). Fördelarna med att använda 

enkät istället för intervju vägdes mot nackdelarna (Bryman, 2011) och i detta arbete handlade 

det om tidseffektivitet och att få bredd på skolpersonalens åsikter om det specialpedagogiska 

arbetets utvärdering och utveckling.  

Utformandet av enkäten utgick från Brymans rekommendationer (ibid) och gjordes kort med 

enbart sex slutna frågor, där det dock fanns utrymme för egna alternativ och kommentarer (se 

Bilaga 1). Detta komplicerade databehandlingen då det blev nödvändigt att ta ställning till hur 

svarsalternativet ”annat” skulle tolkas i jämförelse med övriga svar (Harboe, 2013). Efter att 

all personal besvarat enkäten sammanställdes den och låg delvis till grund för de 

intervjufrågor som användes i intervjuerna med speciallärarna och rektorn (se Bilaga 3 och 4). 

4.3.3 Intervjuer  
I denna studie genomfördes fyra intervjuer, tre med skolans speciallärare och en med skolans 

rektor. Då syftet var att få insyn i informanternas upplevelser och beskrivningar av 

utvärdering och utveckling av det specialpedagogiska arbetet så var valet av intervju som 
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metod enkelt. Genom intervjuer får man ta del av andra människors perspektiv och hur de 

tolkar sin omvärld (Merriam, 1994). För att få till ett avspänt samtal där de intervjuade kunde 

tala relativt fritt gjordes det Bryman kallar ”semistrukturerad intervju”, vilken kännetecknas 

av allmänna frågeställningar och att frågorna ställs på ett informellt sätt. Dessutom kan 

formulering av frågorna och i vilken ordning de kommer skilja sig åt mellan intervjuer 

(Bryman, 2011). Intervjuguiderna presenteras som bilaga 3 i detta arbete. Rektorn fick till viss 

del andra frågor än speciallärarna då hon gavs möjlighet att kommentera svar från enkäterna 

och intervjuerna med speciallärarna (se Bilaga 4). Den semistrukturerade intervjun var 

passande på så sätt att den gav utrymme för de intervjuade att använda egna ord, tolkningar 

och utveckla sina tankar. Syftet var att upptäcka deras syn på ämnet snarare än att kontrollera 

deras svar (Denscombe, 2000).  

Varje intervju varade cirka 30 minuter. Speciallärarna intervjuades i skolans samtalsrum och 

rektorn intervjuades i sitt arbetsrum. Intervjuerna spelades in på telefon.  Studiens syfte och 

frågeställningar redogjordes för innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna transkriberades 

kort efter genomförandet. Bryman poängterar vikten av att inte spara all transkribering till 

efter att alla intervjuer är avslutade dels på grund av mängden transkribering som ska ske 

”samtidigt” och dels för att det är en god idé att kontinuerligt transkribera och analysera för 

att eventuellt kunna förändra vissa frågor i kommande intervjuer (Bryman, 2011).  

Som förberedelse inför intervjuerna samt när intervjuguiden skulle skrivas användes böckerna 

Praktisk vägledning i kommunikation (Hougaard, 2003), som bland annat tar upp det cirkulära 

frågebatteriet, och Professionell vägledning – med samtal som redskap (Hägg & Kuoppa, 

2007), som behandlar samtalets olika faser. Det cirkulära frågebatteriet använder frågor som 

syftar till förståelse av ett ämne genom att använda frågor som hur, på vilket sätt och när 

istället för varför-frågor (Hougaard, 2003). Att strukturera samtalet i faser handlar om att 

inleda med allmänna frågor, sen gå djupare och vidga perspektiv för att slutligen avsluta på 

lämpligt sätt (Hägg & Kuoppa, 2007).  

 

4.4 Bearbetning och analys av data 
Stake (1995) skriver att en stor del av all data är intryck som forskaren får vid första mötet 

med fallet. Denna studie genomfördes på en skola där jag varit tidigare och studerat ett 

förändringsarbete. Därmed fanns förkunskaper om fallet som säkerligen påverkade 

utformandet av frågor och tolkningen av data. Detta tas upp i metoddiskussionen. 

Genom hela bearbetnings- och analysprocessen låg fokus på studiens syfte och 

frågeställningar och att presentera ett relevant resultat som besvarade dessa frågor (Kvale, 

2009), detta för att göra kommunikationen med läsaren så tydlig som möjligt. Bearbetning 

och analys av lärarnas skriftliga utvärderingar var enkel då enbart ett fåtal nämnde det 

specialpedagogiska arbetet. Därmed kunde ”allas” svar presenteras. SKA-rapporterna lästes 

och av dem var det framförallt den första och andra som berörde det specialpedagogiska 

arbetet. Bearbetningen av dessa data skedde genom att välja ut den information som var 

relevant för studiens syfte, detta för att göra analysarbetet så lätthanterligt som möjligt. 

Enkäterna sammanställdes kort efter genomförandet för att intervjuguiden skulle kunna 

färdigställas. Intervjuerna avlyssnades först för att sedan transkriberas. I transkriberingen 

utelämnades information som inte var relevant för studiens syfte så att enbart betydelsefulla 

delar skrevs ned, i enlighet med Trosts resonemang om lätthanterlighet vid analysarbete 

(Trost, 2010).  
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Bearbetning och analys av data skedde kontinuerligt under arbetets gång och för att behålla 

tankar som uppkom i samband med bearbetningen skrevs en loggbok med frågor och 

tolkningar kring materialet. Merriam kallar denna del av analysen för en dialog mellan 

forskare och informationsmassa (1994).  

För att skapa mening i all information användes delvis Miles & Hubermans taktiska råd vid 

analys av fallstudier (Merriam, 1994) vilka bland andra handlar om att hitta mönster och 

teman samt att notera olika variablers relationer. Mönster och teman hittades genom att 

använda post-it lappar som sorterades utifrån kategorier, där hänsyn togs till hur många som 

nämnt begrepp eller alternativ som getts dem. Vad gäller relationer mellan variabler handlar 

det om att forskaren tolkar vilken relation två eller flera begrepp har i undersökningen, utan 

att hamna i förhållandet orsak-verkan som inte gäller för alla relationer. I denna studie innebar 

det till exempel att se på relationen mellan vad rektor och lärarna ansåg om utvärdering och 

utveckling av det specialpedagogiska arbetet samt att ställa det i relation till vad speciallärarna 

berättade. Analysen av fallstudiens data var ett slags pussel, där post-it lapparna var 

pusselbitar som skulle passas ihop. Där och då började en förklaring av fallet byggas upp som 

utgjorde grunden för analysen (Yin, 2007). Det blev framförallt tydligt vilka områden som 

försvårade arbetet med utvärdering och utveckling av det specialpedagogiska arbetet och 

dessa kommer att tas upp i resultat- och diskussionsdelarna av arbetet.  

Speciallärarna fick läsa utkastet till resultat- och diskussionsdelen för att, om de ville, 

kommentera och ge synpunkter. Detta stärker studiens begreppsliga validitet enligt Yin 

(2007) och Merriam(1994). Detta omnämns i Metoddiskussionen.  

 

4.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 
I detta arbete har termerna validitet och reliabilitet använts, trots att man inom kvalitativ 

forskning ofta använder begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Validitet innehåller flera 

aspekter och i denna studie har följande aspekter beaktats: begreppsvaliditet (Yin, 2007) och 

intern validitet (Harboe, 2013). Med begreppsvaliditet menas användningen av flera källor, 

det vill säga rektor, speciallärarna, lärarna och dokumentstudien, samt att låta speciallärarna 

läsa och kommentera utkastet till den färdiga rapporten. Den interna validiteten handlar om att 

det ska finnas ett sammanhang i alla delar av arbetet och att alla delar är relevanta för syftet 

och frågeställningar (ibid). Syftesformuleringen och forskningsfrågorna har varit vägledande 

genom hela detta arbete, från läsning av tidigare forskning och studerandet av styrdokumenten 

till val av datainsamlingsmetoder och i arbetet med resultatredovisningen och dess tillhörande 

analys och diskussion. Förhoppningen är att detta ska vara så tydligt som möjligt.  

Med tanke på studiens reliabilitet; att beskrivningen av metod och tillvägagångssätt är så 

utförligt beskriven att någon annan får samma resultat med samma metod har det varit viktigt 

att vara transparent och tydlig med allt. Därmed finns bilagorna med som mallar för 

datainsamling men resultatet är forskarens tolkning och om en annan forskare skulle komma 

fram till samma slutsatser är inte säkert, vilket bland annat kan förklaras med att tidpunkten 

kommer att vara en annan och detta påverkar reliabiliteten. Även mätredskapen påverkar 

reliabiliteten då de kan vara mer och mindre pålitliga (Harboe, 2013). Mätredskapen 

diskuteras i Metoddiskussionen. Reliabilitet för fallstudier handlar om att ta alternativa 

perspektiv i beaktande menar Yin (2007). De alternativa perspektiven i denna studie tillhör 

lärarna då de är en del av skolans system och de påverkar speciallärarnas arbete. Detta berör 

även studiens teoretiska utgångspunkt, systemteorin, som kommer att presenteras senare. Att 

enbart framställa fallet från speciallärarnas sida skulle minska studiens trovärdighet och 
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rimmar illa med det systemteoretiska perspektivet. I arbetet med att förstå, tolka och analysera 

data har därför alla skolans aktörer funnits med som en tolkningsram.  

Triangulering är ett sätt att stärka reliabiliteten (Merriam, 1994), vilket i denna studie har skett 

genom användningen av dokumentstudier, lärarenkäter samt intervjuer med speciallärare och 

rektor.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har varit vägledande under arbetet med 

detta arbete. Vad gäller datainsamlingsprocessen så fick informanterna information om 

studiens upplägg, syfte och att det är ett examensarbete vid Umeå universitet. Att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst informerades lärarna om i missivbrevet som 

medföljde enkäten och speciallärarna samt rektor informerades muntligt om detta. Vidare 

förklarades att det inte skulle förekomma några namn på informanter eller skola, kommun 

eller annat som skulle kunna påverka anonymiteten. I själva datainsamlingen var det viktigt 

att inta ett etiskt förhållningssätt vad gäller hur information togs emot och vad som gjordes av 

den. Enkäten besvarades anonymt och den information som speciallärare och rektor fick ta del 

av från enkäterna var sådan att det inte fanns möjlighet att utläsa vem som svarat. Dock var 

inte lärarna införstådda med att deras enkätsvar skulle redovisas för speciallärare och rektor. I 

och med att det inte handlade om känslig information och inte riktades som kritik mot någon 

enskild person valdes detta tillvägagångssätt. Om det är etiskt försvarsbart eller inte tas upp i 

Metoddiskussionen.  

Analys av information kan innebära etiska problem då det är forskaren själv som har varit det 

främsta instrumentet för informationsinsamling (Merriam, 1994). I och med detta har 

informationen filtrerats genom forskarens värderingar och teoretiska bakgrund. Det finns en 

risk att forskaren utelämnar sådant som går emot de egna åsikterna (ibid). I arbetet med denna 

studie har jag haft detta etiska dilemma i åtanke och förhoppningen är att det inte har påverkat 

framställningen av resultatet. Genom att ha med bilagor med dokumentationen, enkätsvaren 

sammanställda samt intervjuguide har studien transparens vad gäller data som använts i 

resultatet.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en del i ett etiskt forskningsbeteende handlar om 

att behärska kontextualisering. Genom att göra en ”tjock” eller ”tät” beskrivning av kontexten 

och placera den händelse du studerar i denna kontext visar forskaren på etiskt 

forskningsbeteende. I denna studie är kontexten ytterst viktig för det fall, det vill säga 

utvärdering och utveckling av specialpedagogiskt arbete, som studeras. Att enbart studera 

fallet från speciallärarnas perspektiv hade inte varit etiskt försvarbart då studiens reliabilitet 

blivit låg. Dessutom hade det inte varit förenligt med studiens systemteoretiska utgångspunkt.   
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5. Resultat 
Presentationen av resultatet utgår från frågeställningarna och beskrivs i avsnittets 

underrubriker. Före resultatet görs en kontextbeskrivning, där skolan och dess verksamhet 

beskrivs. Allra först presenteras de informanter som intervjuades då dessa figurerar med 

(fingerade) namn i beskrivningen och analysen av resultatet. Genom att presentera 

informanterna ges läsaren en inblick i relevanta bakgrundsfaktorer samt att de särskiljs från 

varandra (Denscombe, 2000).  

Speciallärare 1, Anna, har arbetat på skolan som matematik och NO-lärare i ett antal år och 

har nyligen utbildat sig till speciallärare i matematik. 

Speciallärare 2, Barbro, har arbetat på skolan i ett läsår och är speciallärare i språk, skriv- och 

läsutveckling.  

Speciallärare 3, Camilla, har arbetat på skolan i ett läsår och utbildades till speciallärare under 

1990-talet och har en mer ”allmän” speciallärarkompetens. 

Rektor – Har arbetat som rektor i tio år och kom till skolan vid förra läsårets start.  

 

5.1 Presentation av skolan 
Fallstudien gjordes på en högstadieskola i en liten kommun. Skolan har cirka 300 elever i 

årskurserna sex till nio. Skolans ledning består av en rektor och en studierektor. Rektorn har 

arbetat på skolan i ett läsår. Hon är den fjärde rektorn på skolan som tillträtt tjänsten under de 

senaste tio åren. I nuläget har skolan tre speciallärare, varav två är under utbildning. Det 

saknas specialpedagog på skolan och har gjort så de senaste två åren. Under den tidigare 

rektorn arbetade speciallärarna mest med administrativa sysslor såsom kartläggningar och 

skrivande av åtgärdsprogram och inte direkt med elever. Den nya rektorn och de nya 

speciallärarna har fokus på att det specialpedagogiska arbetet handlar om att arbeta direkt med 

eleverna i undervisningen då ”det är där man vill vara och där man gör skillnad” som Anna 

uttrycker det.  

På skolan arbetar 30 lärare. Av dessa är två stycken outbildade vikarier. Lärarna, 

speciallärarna och resurspersoner är från och med detta läsår indelade i arbetslag utifrån 

”spår”, det vill säga lärare som undervisar elever i A-klasserna tillhör arbetslag A, de som 

undervisar B-klasserna tillhör arbetslag B och så vidare. Det är en speciallärare knuten till 

varje spår som har huvudansvar för elever i behov av stödinsatser inom respektive spår. Men 

eftersom speciallärarna har olika kompetenser samarbetar man kring grupper och enskilda 

elever, till exempel har specialläraren Anna som tillhör spår C även hand om elever med 

matematiksvårigheter i de andra spåren, då hon är just speciallärare i matematik. Detsamma 

gäller Barbro som är speciallärare i språk. I och med de nya bestämmelserna att nyanlända 

elever ska bli klassplacerade och börja läsa ämnen med sin klass (Skolverket, 2016a) har 

klasserna på skolan blivit mycket större än tidigare. Främst i årskurs 9 är klasserna stora med 

nästan 30 elever i varje klass, jämfört med strax över 20 tidigare. Majoriteten av dessa elever 

läser inte alla ämnen med sin klass utan har viss undervisning i förberedelseklass fortfarande. 

Varje klass har två mentorer som ansvarar för klassträffar, utvecklingssamtal en gång per 

termin och kontakt med hemmen. 

Speciallärarnas undervisning rör främst svenska, matematik och engelska. De är med på 

lektionerna med olika klasser där elever i behov av stöd finns och ibland arbetar de utanför 

klassrummet med dessa elever. Utöver undervisning har speciallärarna handledning med 
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enskilda elever, gör olika tester för att utreda läs- och skrivsvårigheter och/eller 

matematiksvårigheter samt hanterar iPads, ett hjälpmedel som många elever i skolsvårigheter 

använder på skolan. Hur speciallärarna ”väljer” vilka elever och grupper de ska arbeta med är 

inte reglerat i något dokument utöver de styrdokument som beskriver stödinsatser. Dels utgår 

de från vad de själva sett i tester och förkunskaper om elever och grupper och dels utgår de 

från orosanmälningar som lärare lämnar in till elevhälsoteamet. Antalet elever i behov av stöd 

upplevs vara ganska stort på skolan, främst vad gäller de som behöver extra anpassningar på 

grund av läs- och skrivsvårigheter och/eller problematik kring koncentrationssvårigheter. I 

och med de nya bestämmelserna kring extra anpassningar (Skolverket, 2014) har färre elever 

åtgärdsprogram och undervisning i särskild undervisningsgrupp än tidigare men arbetet med 

anpassningar i undervisningen är stort. 

Skolans elevhälsoarbete är tvådelat, dels finns ett trygghetsteam som arbetar med 

trygghetsfrågor och dels finns elevhälsoteamet som träffas varje vecka och tar upp elever där 

det finns oro för studieresultat och andra problem som yttrar sig i skolan. I elevhälsoteamet 

ingår rektor, studierektor, skolans två kuratorer, skolsköterskan, studie- och yrkesvägledare 

samt speciallärare. Ärenden som avhandlas i elevhälsoteamets möten är skriftliga 

orosanmälningar som lämnas in av lärare eller att lärare kommer och berättar om elever 

och/eller grupper som oroar dem. Under dessa möten tas även elever som kuratorer, rektor 

eller speciallärare varit i kontakt med upp och mötena syftar alltid till att komma till något 

slags beslut om hur ärenden tas vidare, ibland genom kontakt med vårdnadshavare, möte med 

rektor eller kuratorskontakt. Vid mötena skrivs alltid protokoll av rektor eller biträdande 

rektor och detta läggs upp på den gemensamma digitala plattformen. 

Tre gånger varje läsår skriver rektorn rapport om det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. 

Varje rapport har olika fokusområden. Den första rapporten som skrivs i november har bland 

annat elevers måluppfyllelse och kunskapsutveckling som fokusområde och där kommer det 

specialpedagogiska arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd in. Den andra rapporten 

skrivs i mars och utgår från enkäter som elever i årskurs 8, deras vårdnadshavare och lärare 

gjort. Den tredje och sista rapporten skrivs i juni och utgår från meritvärdena i alla årskurser 

samt resultaten på de nationella ämnesproven. De delar av SKA-rapporterna som rör det 

specialpedagogiska arbetets utvärdering och utveckling är bifogade i Bilaga 6.  

Efter datainsamlingen blev det tydligt att några aspekter av kontexten var extra viktiga att 

beskriva då dessa påverkar utvärderingen och utvecklingen av det pedagogiska och 

specialpedagogiska arbetet. Dessa aspekter är schema och mötestid. Skolans schema läggs av 

en schemaläggare som sitter på kommunhuset och lägger alla skolors schema. Denna person 

har viss hjälp av en förstelärare att lägga schema men i övrigt har hen ingen insyn i den 

pedagogiska verksamheten. Detta läsår upplevs schemat vara dåligt, både för elever och för 

lärare. För elevernas del handlar det om packade skoldagar med korta raster. Dock har de 

korta skoldagar; kortaste dagen slutar vid 13 och längsta dagen är till klockan 15. För lärarna 

innebär schemat svårigheter att träffas och samtala om elever, klasser och undervisning. 

Lärarna sitter i ämnesarbetsrum och arbetslagen träffas en gång i veckan för att diskutera 

”spårfrågor”. Rektorn är inte nöjd med det schema som lagts detta läsår:” Vi måste ha en 

organisation som stöttar det lärande vi vill ska ske och schemat är en del av organisationen” 

och i nuläget anser hon inte att organisationen stöttar det lärande man vill ha. Utöver detta så 

har skolan börjat med Läslyftet (Skolverket, 2016c) detta läsår, och mötestid som tidigare 
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lagts på ämnes- och arbetslag är nu vigd åt Läslyftet3. Därmed försvann ämneslagstid och 

arbetslagsträffarna har kortats ner.  

 

5.2 Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet på skolan? 
För att skapa struktur i presentationen av resultatet utgår den från de olika data som samlats 

in; dokumentation i form av lärarutvärderingar samt SKA-rapporterna, enkäten samt 

intervjuerna med speciallärarna och med rektorn.  

5.2.1 I dokumentationen 
Den skriftliga utvärderingen av det specialpedagogiska arbetet sker främst genom rektorns 

rapportering i SKA-rapporterna. Alla tre rapporter berör elever i behov av stöd på något sätt. I 

första rapporten som skrevs i november 2015 utvärderar rektorn det specialpedagogiska 

arbetet genom att konstatera att de ”nya” extra anpassningarna är en stor del av arbetet, vilket 

kräver tid för planering och uppföljning. Åtgärder som hon beskriver för att nå uppsatta mål 

kring stödinsatser i utbildningen är att utveckla arbetet med att identifiera elever i behov av 

stöd, skapa fungerande dokumentation samt utveckla förebyggande elevhälsoarbete genom att 

vidga begreppet ”ordinarie undervisning”. Hur dessa åtgärder ska omsättas i praktiken 

framgår inte i rapporten. Även i den andra SKA-rapporten utvärderas det specialpedagogiska 

arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, denna gång med utgångspunkt i elevernas, 

vårdnadshavarnas och lärarnas enkätsvar. Här framgår att färre elever detta läsår jämfört med 

föregående anser att de får den hjälp de behöver i skolarbetet. Rektorn skriver angående detta 

att det är en subjektiv upplevelse av vad hjälp är men att elevernas uppfattning ska tas på 

allvar. Åtgärden för detta är att fortsätta utveckla arbetet med anpassningar och särskilt stöd så 

att fler elever känner att de får det stöd de behöver. Skolans personal är positiv till rutinerna 

kring stödinsatserna menar rektorn och att man därmed har lyckats med sitt arbete kring 

rutiner och insatser. Åtgärden för detta är att fortsätta arbeta in förhållningssättet hos all 

undervisande personal att elever är olika, behöver olika och det är okej. I den tredje rapporten 

skriver rektorn angående alla årskurser, utom årskurs 9, att man ska fortsätta de 

specialpedagogiska insatserna gentemot individer samt att utveckla och anpassa 

undervisningen på gruppnivå. För årskurs 8, de som detta läsår går i årskurs 9, skriver rektorn 

att en åtgärd är tät uppföljning av insatser för att kunna styra om resurser vid behov. Hur 

åtgärden ska genomföras beskrivs inte. 

I slutet av läsåret 2015-16 fick alla lärare på skolan i uppgift att göra en självutvärdering där 

de skulle skriva om vad de var nöjda med, vilka utvecklingsområden de själva hade, deras 

tankar om niornas meritvärden samt även frågor rörande det specialpedagogiska arbetet; ”Hur 

har stödet för elever i behov fungerat?” samt ”Vilka tankar har du kring det nya arbetet med 

extra anpassningar?” Majoriteten av lärarna svarade på dessa frågor i allmänna ordalag, och 

framförallt utifrån deras ämneslärarperspektiv. Några få lärare nämnde specialläraras arbete i 

samband med dessa frågor. De uttryckte ett missnöje kring hur samarbetet mellan 

speciallärare och lärare hade fungerat och att strukturen för det specialpedagogiska arbetet 

hade kunnat vara bättre. En ansåg att enskilda elever fått mycket stöd. Dessa utvärderingar var 

inget som kommit till speciallärarnas kännedom utan hade enbart lästs av rektorn.  

                                                           
3 Läslyftet är ett material, framarbetat av Skolverket, som har som syfte att ”öka elevers läsförståelse 

och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen” (Skolverket, 2016 b). 

Lärare arbetar med moduler; olika texter med tillhörande uppgifter som alla handlar om textsamtal. I 

grupp förbereder man uppgifter som ska göras med eleverna samt gör uppföljningar på hur det gick 

(Skolverket, 2016c). 
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5.2.2 Enkäten 
Enkäten visade att lärarna till stor del var ovetande om hur det specialpedagogiska arbetet 

utvärderades. På frågan om vem som utvärderar det specialpedagogiska arbetet svarade 12 av 

22 att de inte visste vem som gjorde utvärderingen. Fyra stycken svarade rektorn och tre 

kryssade för elever och målsman. Alternativen speciallärare samt undervisande lärare/mentor 

fick sex svar vardera (Se Bilaga 3). Nedan presenteras sammanställningen av enkätfrågan 

”Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet?” i Figur 1 (använd färgkopiator vid 

utskrift). Den visar att alternativet ”Vet inte” fick 13 kryss, det vill säga 13 av 22 lärare 

kryssade för detta alternativ. Svarsalternativen att arbetet utvärderades muntligt och/eller 

skriftligt efter varje undervisningstillfälle och efter varje avslutat moment fick tre kryss 

vardera. Utvärdering vid terminsslut fick sju kryss. Alternativet ”Annat” fanns med men fick 

inga kryss. 

 

 

N = 22 

Figur 1 Enkätfrågan: ”Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet? Kryssa för flera alternativ om 
du vill” 

Enkäten visade även att majoriteten av skolans lärare upplevde att de hade tillfällig kontakt 

med skolans speciallärare, antingen i rollen som undervisande lärare i samband med 

undervisningen (9 av 22) eller som mentor angående en mentorselev i behov av stöd (10 av 

22). En person svarade att hen inte hade haft någon kontakt med speciallärare och en person 

svarade ”annat”, vilket beskrevs i kommentaren som möten kring nyanlända elever (se Bilaga 

3). 

För att få fördjupad förståelse för lärarnas uppfattning av utvärderingen av det 

specialpedagogiska arbetet på skolan valde jag att ta med frågorna Vad är det som utvärderas 

angående det specialpedagogiska arbetet och Varför ska det specialpedagogiska arbetet 

utvärderas? Frågan om ”vad” gav blandade svar; en knapp majoritet ansåg att enskilda 

elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse var det som utvärderades. Åtta stycken visste 
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inte vad som utvärderades och nio kryssade för arbetssätt, metoder och material. Frågan 

”varför” gav följande svar: alla kryssade för alternativet ”För att lättare se om rätt insatser 

görs eller om insatserna bör förändras” och 18 kryssade ”För att förbättra det 

specialpedagogiska arbetet”.  

5.2.3 Intervjuerna med speciallärare 
Speciallärarna var ganska ovetande om hur det specialpedagogiska arbetet utvärderades. Anna 

beskrev utvärderingen i slutet av läsåret, där hon själv fick utvärdera sitt arbete och där 

lärarna fick utvärdera hennes arbete i och med att de besvarade frågor kring stödet till elever. 

Detta nämnde även Camilla. På frågan hur hennes specialpedagogiska arbete utvärderas 

svarade Barbro ”Inte alls. Jag själv försöker göra utvärdering men det är svårt”. Hon tyckte att 

det var svårt att veta vad man ska utvärdera då de elever hon arbetar med gör så små framsteg 

att de är svåra att mäta. ”Nu handlar det bara om vad jag tycker, inte vad elever och kollegor 

tycker” sa hon och framhöll att det borde vara en mer uppstyrd verksamhet för utvärdering. 

Anna nämnde EHT (Elevhälsoteam)-mötena som en slags utvärdering av arbetet där man ofta 

pratar om samma elever och därmed får en slags uppföljning kring hur arbetet med dem 

fortgår.  

Alla tre beskrev reflektionen som de gör tillsammans i arbetsrummet som en form av 

utvärdering. ”Jag tror vi pratar mycket tillsammans och får idéer av varandra och vi pratar om 

vad som fungerar bra och inte” sa Camilla. Anna tyckte att det vore ännu bättre om de fick 

idéer utifrån, för att bli effektivare i sitt arbete att stötta elever. Om fler var med och 

diskuterade den specialpedagogiska verksamheten; till exempel rektorn och kanske någon 

lärare så skulle det vara till stor hjälp menade hon. 

På frågan vem som bär huvudansvaret för att arbetet utvärderas gav speciallärarna olika svar. 

Camilla svarade ”det skulle kunna vara vårat eget ansvar naturligtvis” men även rektorn hade 

ett ansvar ansåg hon. Barbro menade att speciallärarna skulle kunna utforma utvärderingen 

själv men att direktiv om det måste komma från rektor om man vill att lärarna ska vara 

delaktiga. Anna ansåg att det borde vara en specialpedagog, eller rektorn som ansvarar för 

utvärderingen av den specialpedagogiska verksamheten.  

När de tillfrågades om SKA-rapporterna som rektorn skriver tre gånger per läsår kände alla 

till dem men ingen hade läst eller varit medvetet delaktiga i framställandet av rapporterna. 

Anna sa att det kan hända att när rektorn pratar med dem så noterar hon saker som hon sedan 

skriver ner i rapporterna men det är inget som hon berättar för dem i så fall.  

5.2.4 Intervju med rektor 
Intervjun inleddes med frågan om det behövdes en specifik utvärdering av det 

specialpedagogiska arbetet eller om det räckte med utvärdering av allt pedagogiskt arbete. 

Rektorn svarade att det var klurigt men att det nog ändå var en poäng med att ha skilda 

utvärderingar. Hon menade att det fanns så många möjliga sätt att använda speciallärare på 

och då fanns det en poäng att utvärdera det separat.  

Angående hur man utvärderar började rektorn med att säga att det inte har gjorts så 

systematiskt. Hon tyckte dock att speciallärarna och hon själv befann sig i någon slags ständig 

dialog där man utvärderar och funderar över hur man arbetar. Föregående läsår fokuserade 

man på att förstå organisationen och vad som saknades där, vilket även innefattade nya rutiner 

kring extra anpassningar och särskilt stöd. Hon nämnde även SKA-rapporten men ”det är ju 

inte så mycket en utvärdering som en lägesbeskrivning” och man fokuserar inget på ”varför” 

det ser ut som det gör. Hon konstaterade att ”jag tycker inte att det finns något bra 
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helhetsgrepp kring hur vi utvärderar” och menar att det finns en hel del mer att tänka kring 

hur man skulle kunna göra med utvärderingen av det pedagogiska arbetet.  

Att hennes personal till stor del inte vet hur det specialpedagogiska arbetet utvärderas 

förklarade hon med att det inte finns någon målformulering och det är ett mål att få till detta 

läsår. Man kommer i kommunen att börja använda en plattform kallad Infomentor4 där all 

information om eleverna och deras kunskapsutveckling ska finnas digitalt. I och med 

införandet av Infomentor kommer lärare att tvingas göra mål för elever och därmed kommer 

utvärdering utifrån elevs och målsmans perspektiv att bli tydligare och enklare att göra 

menade rektorn.  

5.2.5 Sammanfattning och analys – hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet?  
Först och främst är det värt att lyfta Annas åsikt att det bör vara en specialpedagog som 

ansvarar för utvärdering av det specialpedagogiska arbetet som utförs med elever i behov av 

stöd. Hon såg att det saknades en person som hade detta som ansvarsområde. Detta kommer 

att diskuteras i resultatdiskussionen. 

Sammanfattningsvis kan man urskilja tre sätt som det specialpedagogiska arbetet utvärderas 

på. Dessa är skriftligt, muntligt och egna ”tysta” reflektioner. Den skriftliga utvärderingen 

sker genom SKA-rapporterna, som skrivs av rektorn och vars innehåll inte aktivt delges 

skolans personal på så vis att ingen beordras att läsa dem eller att innehållet presenteras för 

personalen vid någon gemensam träff. Även de utvärderingar som skolans personal gjorde vid 

föregående läsårsslut tog upp det specialpedagogiska arbetet. Vad lärarna ansåg om det 

specialpedagogiska arbetet delgavs inte till speciallärarna utan utvärderingen lästes enbart av 

rektorn. Utvärdering av åtgärdsprogram sker också på skolan och då oftast i och med 

terminsslut. Detta sker muntligt men med skriftliga anteckningar i åtgärdsprogrammet. 

Muntligt sker utvärdering genom att speciallärare pratar med lärare efter lektioner, 

speciallärarna pratar med varandra om hur det går samt att man på EHT-mötena pratar om 

aktiviteter med enskilda elever och i någon mån utvärderar dessa. Speciallärarna ägnar sig 

mycket åt egna reflektioner kring deras arbete men detta resulterar inte i någon skriftlig 

utvärdering men kan sägas ligga till grund för de muntliga utvärderingar man gör tillsammans 

med klasslärare och speciallärarkollegor.  

Den huvudsakliga skriftliga utvärderingen, SKA-rapporterna är enligt min tolkning en typ av 

utvärdering utifrån, då de initieras uppifrån och har lite betydelse för den pedagogiska 

verksamheten i praktiken. Utvärderingar utifrån beskrivs i den tidigare forskningen som 

mindre betydelsefulla då de sällan leder till förbättring av det pedagogiska arbetet och fokus 

ligger på vad man gör och inte varför man gör det (Lindgren, 2014). Rektorn beskriver i 

intervjun att även om SKA-rapporten ska utvärdera verksamheten så är den mer av en 

lägesrapportering till de på högre nivå och den sprids inte till lärarna. Detta går stick i stäv 

mot systemteorin där man ju menar att delar och helhet påverkar och påverkas av varandra 

(Emsheimer, 2005; Öquist, 2003). SKA-rapporterna ska ge en helhetsbild av skolan men 

författas av en ”del”, rektorn, och övriga delar, det vill säga lärarna, är inte delaktiga alls 

varken i skrivandet av rapporterna eller i spridningen av den information som finns där, då de 

inte uppmanas läsa eller diskutera vad som står där. Rektorns beskrivning av rapporterna 

liknar det forskningen beskriver, att utvärdering utifrån inte används i verksamheten för att 

förbättra den (Hult & Edström, 2016; Lindgren, 2014). Därmed förefaller den ha mer ett 

kontrollmotiv än ett utvecklingsmotiv. Lärarnas skriftliga utvärderingar från vårterminens slut 

                                                           
4 Infomentor beskrivs på sin hemsida som en digital lärplattform där fokus ligger på läroplan, resultat 

och tidseffektivisering för lärare (InfoMentor, 2016) 
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är initierade inifrån, av rektorn, men verkar inte heller ha inverkat på verksamheten i stort. 

Dock kan man tänka sig att lärarna själva, genom att uttrycka sina åsikter i skrift, har 

reflekterat kring sin undervisning. Att reflektera över sin undervisning driver fram förbättring 

av densamma och är essentiell för professionell yrkesutövning (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008b). 

Just vikten av reflektion är något som förenade mycket av den tidigare forskningen jag 

studerat för den här studien (Hult & Edström, 2016; Alexandersson, 1994; Golding & Adam, 

2014). Fokus för utvärdering i skolan ska vara elevernas lärande och ovan nämna forskare 

menade att ha elevernas lärande i åtanke vid utvärdering var det som påverkade lärares 

fortsatta arbete bäst. Speciallärarna som intervjuades i denna studie beskrev alla hur de 

reflekterade över sitt arbete, främst själva men även tillsammans i speciallärarnas arbetsrum. 

Frågan ”vad vill vi att eleverna ska lära sig” som Alexandersson (2007) menar är viktig är en 

fråga som Barbro brottats med i förhållande till klasslärarnas planeringar som hon måste utgå 

från när hon arbetar i klassrummen. Det är dock svårt att analysera reflektionen hos 

speciallärarna och lärarna då detta är en aktivitet som pågår inom dem och som sällan 

dokumenteras. Även om speciallärarna menade att de reflekterade kring sitt arbete var de inte 

specifika i beskrivningar hur dessa reflektioner påverkade deras fortsatta arbete.  

En fråga som jag ställer mig efter denna analys är om det är utvärdering eller uppföljning man 

till största del ägnar sig åt på denna skola. Eriksson (2007) menade att i svensk skola är det 

oftare uppföljningar man gör och inte utvärderingar, då utvärderingar handlar om att analysera 

och värdera för att få större förståelse och förändrade arbetssätt. De samtal med klasslärarna 

som speciallärarna beskriver som en slags utvärdering av det specialpedagogiska arbetet är 

snarare en uppföljning, vilken Eriksson beskriver som mindre korrigeringar och förbättringar 

inom befintlig ram. Men även lärarna i Hult och Edströms studie (2016) beskrev deras 

föredragna form av utvärdering som; i nära anslutning till lektionen, kort och muntlig, vilket 

låter som en uppföljning snarare än utvärdering. Därmed kan det vara så att det man kallar 

utvärdering på fler skolor än skolan i denna studie, egentligen är uppföljning och att 

skillnaden mellan dessa två aktiviteter inte är tydlig. 

Angående de samtal som speciallärarna hade med klasslärarna efter lektioner kan det vara så 

att de utvärderar detta senare i och med den egna reflektionen men jag ser det som ganska 

osannolikt att de gör större förändringar utifrån dessa reflektioner. Anledningen att jag tolkar 

det så är att speciallärarna inte verkar ha någon auktoritet att göra större förändringar i 

undervisningen på skolan. Detta kan man koppla till deras huvudsakliga yrkesbeskrivning 

utifrån examensordningen, vilken är att arbeta med elever i behov av stöd (SFS 2011:186). En 

specialpedagog som arbetar i enlighet med sin examensordning (SFS 2007:638) skulle ha 

möjlighet och mandat att förändra undervisningen genom att vara den som analyserar alla 

nivåer; organisations-, grupp- och individnivå och genom att vara den drivande kraften i 

utvärderingsarbetet. Med ett ”levande” utvärderingsarbete som kommuniceras till personal 

och följs upp skulle undervisningen kunna förändras och utvecklas. Den bild som framträder 

av ansvarsfördelning och struktur vad gäller det specialpedagogiska arbetet är en bild som är 

relativt oklar. Speciallärarna beskriver det som att de är fria att forma sin roll som de vill, 

lärarna verkar ha lite insyn i det specialpedagogiska arbetet och rektorn beskriver också en 

brist i systematik. Som jag ser det, ur ett systemteoretiskt perspektiv (Gjems, 1997), så kan de 

otydliga handlingsutrymmen man gett varandra vara en förklaring till bristen på utvärdering, 

vilket egentligen handlar om samarbete mellan lärare och speciallärare. Otydligheten i 

ansvarsfördelning ger otydlighet i handlingsutrymme, vilket påverkar systematiken och 

systematiken påverkar otydligheten; helhet och delar som påverkar och påverkas av varandra 

enligt systemteorin. Dessutom, i ett framgångsrikt system har ledaren tydliggjort roller och 
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arbetsuppgifter för sin personal och ser till att relationerna fungerar (Öquist, 2010). Så verkar 

inte vara fallet på den här skolan, vilket stöder antagandet att det är ett system med brister och 

många utvecklingsmöjligheter.  

Om man använder den systemteoretiska modell som beskrevs tidigare i arbetet (Öquist, 2003) 

på denna studie ser man att utvärdering av skolan ses som viktigt; styrdokumenten 

understryker vikten av att utvärdera verksamheten och på kommunal nivå har man SKA-

rapporteringen som ett påbud till rektor att genomföra. Rektorn i sin tur anser att utvärdering 

är viktigt, det framträder i intervjun med henne, och även speciallärare och klasslärare anser 

att utvärdering fyller en funktion. Men i praktiken ser det annorlunda ut i och med att man 

inte har den systematik i utvärdering som föreskrivs ovanifrån. Systemet fungerar inte särskilt 

väl eftersom de olika delarna i skolan inte har insyn i varandra; man tar inte del av varandras 

utvärderingar eller SKA-rapporter och reflekterar över dem. Det förefaller som att delarna, 

eller lärarnas och speciallärarnas arbete, sker parallellt utan verklig samhörighet, vilket också 

går emot systemteorin.  

Tydligt blir att utvärderingsområdet är ett utvecklingsområde för skolan. I nuläget finns ingen 

systematik i utvärderingen och alla tillfrågade personer; lärare, speciallärare och rektor 

uttrycker en viss frustration kring området då man tror att det skulle kunna fungera bättre och 

ge bättre resultat. En specialpedagog med sin kompetens inom utvärderings- och 

utvecklingsarbete skulle kunna göra stor skillnad på den här skolan anser jag. 

 

5.3 Hur utvecklas det specialpedagogiska arbetet på skolan i nuläget? 

Ganska snart i datainsamlingsfasen av arbetet stod det klart att information om hur det 

specialpedagogiska arbetet utvecklades i nuläget var svår att finna. Lärarnas utvärderingar gav 

sken av att de inte hade insyn i något utvecklingsarbete och speciallärarna hade också svårt att 

beskriva utveckling av specialpedagogiskt arbete i nuläget. I presentationen av resultatet kring 

denna forskningsfråga gjordes inte som vid föregående fråga; en uppdelning utifrån 

dokumenten, enkäten och intervjuerna utan data kring hur man uppfattade att det 

specialpedagogiska arbetet utvecklades idag samlades under en rubrik.  

5.3.1 Presentation av data rörande det specialpedagogiska arbetets utveckling i nuläget 
SKA-rapporterna är den enda dokumentation som beskriver utveckling av det 

specialpedagogiska arbetet i nuläget. I intervjun med rektorn gav hon uttryck för att det som 

stod där dock hade lite att göra med verkligheten och utvecklingen av det specialpedagogiska 

arbetet. Hon uttryckte det som att utveckling har med mål och riktning att göra och det saknas 

i nuläget. I SKA-rapporterna beskrivs åtgärder som ska utveckla verksamheten men dessa är 

vagt formulerade. Till exempel åtgärderna för att nå skollagens krav på att alla elever i behov 

ska ges anpassningar och särskilt stöd, vilket är ett mål i kommunens SKA-arbete, beskrivs i 

följande ordalag: ”utveckla arbetet med att identifiera elever som behöver extra anpassningar” 

samt ”Att fortsätta arbetet med att göra fungerande anpassningar för de elever som har rätt till 

dem” och ”att fortsätta arbeta med att skapa fungerande, levande, tillgänglig och överskådlig 

dokumentation av individers och gruppers anpassningar” (Se Bilaga 6). Hur detta ska gå till 

framgår inte.  

Enkäten som delades ut till lärarna på skolan efterfrågade inte hur man utvecklade arbetet i 

nuläget. Detta var ett medvetet val, vilket diskuteras i metoddiskussionen senare i arbetet.  

Anna hade svårt att beskriva hur man utvecklar det specialpedagogiska arbetet idag. I 

intervjun tog hon upp det faktum att man inom speciallärarlaget diskuterar och stöttar 
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varandra men menade att det inte är ett särskilt effektivt sätt att arbeta då det behövs ”input” 

från fler personer. Även Camilla tog upp samtalet inom speciallärarlaget som ett sätt att 

utveckla och det ansåg hon vara positivt; att de diskuterar mycket. Att hon själv funderar och 

reflekterar gör att hennes arbete utvecklas menade Camilla. Barbro beskrev ett liknande 

scenario, hon hade ambitionen att själv utveckla sitt arbete men tyckte att hon hamnade 

mycket i ”hur det känns” och inte kring resultat. Det blir en ganska ytlig analys konstaterade 

hon. Utvecklingsarbetet såg hon som ytligt. Man har arbetat fram rutiner kring extra 

anpassningar och särskilt stöd och fått till en någorlunda fungerande specialpedagogisk 

verksamhet men nu är det dags att rikta blicken mot annat; ”Vad ska vi utveckla nu?”. 

Just nu finns det brister i utvecklandet av arbetet ansåg rektorn. Hon ser kopplingen mellan 

utveckling och att ha en riktning för organisationen. Riktningen håller på att stakas ut menade 

hon men den är inte förankrad hos personalen och den är inte systematiserad. Även hon 

nämnde det faktum att speciallärarna diskuterar sitt arbete tillsammans med henne och själva 

och att de har en gemensam känsla för vad de vill åstadkomma. Nyckeln till allt 

utvecklingsarbete såg hon i elevsynen; hur man ser på eleverna och varför de är i skolan 

påverkar allt som sker i skolan och där finns det mycket att arbeta med inom hela 

lärarkollegiet.   

5.3.2 Sammanfattning och analys - hur utvecklas det specialpedagogiska arbetet i 
nuläget? 
SKA-rapporterna beskriver utveckling i form av åtgärder men i allmänna ordalag och dessa 

åtgärder kommuniceras inte till skolans personal, varken speciallärare eller lärare. 

Speciallärarna beskrev att de utvecklar sitt arbete genom att diskutera med varandra men att 

det saknas struktur och tydlighet. Rektorn framhöll också samtalet mellan speciallärare och 

rektor och att samsyn kring mål finns men det är inte dokumenterat eller systematiserat.  

Det man på skolan har gjort för att utveckla det specialpedagogiska arbetet är att utveckla 

rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd samt att skapa dokumentation av 

anpassningarna. Hur man i nuläget arbetar är svårt att uttala sig om då det som framkom i 

intervjuerna handlade om samtal mellan speciallärarna och rektorn. Men samtal i sig är ingen 

förklaring av hur det verkligen utvecklas. Samtalet är i initieringsskedet och sedan behöver 

det tas vidare för att omsättas till praktiken och ett tydligare hur man arbetar. Det finns ingen 

uttalad riktning eller målbild för utvecklingsarbetet, vilket forskningen pekar på som viktigt 

(Sandström, 2014; Scherp & Scherp, 2007). En specialpedagog skulle kunna ta ansvar för att 

skapa riktningen och tydligheten för hur man ska arbeta utvecklande. I intervjun ger rektorn 

intryck av att ha en tydlig vision för skolan; den gemensamma elevsynen som präglas av det 

relationella specialpedagogiska perspektivet, där problem uppstår i kontexter. Hon menar att 

om man får alla att anamma denna elevsyn så kommer det börja hända saker. Dock menar hon 

att det tar tid och att man måste ha tålamod. SKA-rapporterna ska beskriva skolans 

utvecklingsarbete men enligt rektorn själv är de i nuläget mer av en lägesrapportering utan 

tydlighet och förankring i praktiken. Detta gör det svårt att tala om dem som en del i 

utvecklingen av det specialpedagogiska arbetet.  

Speciallärarna är mest involverade i utvecklingen av det specialpedagogiska arbetet eftersom 

det är just deras arbete det handlar om och dessutom har de mycket eget ansvar vad gäller hur 

de väljer att arbeta. De uttrycker själva att det är genom samtal och diskussioner sinsemellan 

som man utvecklar sin verksamhet samt ser utvecklingsområden. Samtidigt önskar de mer 

input från lärarna, vilket är en framgångsfaktor för specialpedagogiskt arbete enligt forskning 

(Nilholm, 2016; Bergh Nestlog & Tinglev, 2010; Sundqvist, 2014). Ett bättre samarbete med 

klasslärarna kan leda till bättre nyttjande av deras kunskaper menade speciallärarna och 



31 
 

kanske även ett förtydligande av deras arbetsbeskrivning skulle främja utvecklandet av det 

specialpedagogiska arbetet. Brist på tydlig arbetsbeskrivning är dels ett problem utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv (Öquist, 2010), vilket jag var inne på i föregående 

forskningsfrågas analys, då tydliga roller är en del av ett framgångsrikt system och dels är 

otydlig arbetsbeskrivning problematiskt då det leder till att den specialpedagogiska 

kompetensen inte nyttjas, vilket även Katsafanas (2006) studie visade. Återigen ser jag att en 

specialpedagog, med sin kompetens och arbetsbeskrivning, skulle vara en viktig kugge i 

utvecklingsarbetet. Speciallärarna pratar utifrån sitt perspektiv, sin utbildning och kompetens 

och det finns en skillnad mellan speciallärares och specialpedagogers fokus på utveckling, 

även om båda yrkeskategorier har utvecklings 

Den här skolan som system fungerar inte särskilt väl. Detta blev tydligt i studerandet av 

utvärderingsarbetet och än tydligare vad gäller utvecklingsarbetet. Dessa två områden hör 

ihop och om ena delen inte fungerar så fungerar inte den andra delen. När inte delarna hänger 

ihop och har insyn i varandra påverkar det helheten. Ytterligare en aspekt av systemteorin är 

vikten av relationerna inom systemet. Är det så att relationerna mellan speciallärare och lärare 

inte är goda och därmed leder till att samarbetet fungerar dåligt, det vill säga att delarna inte 

hänger ihop? Detta kan man koppla till skolkulturen, vilken har stor betydelse för 

utvecklingen (Blossing, 2002; Sandström, 2014). Behöver man bli bättre på att blottlägga den 

kultur som råder på skolan för att få igång utvecklingsarbetet? Då det varit många rektors- och 

speciallärarbyten de senaste åren kan man tänka sig att det påverkar hur systemet fungerar och 

att personalen kanske blivit vana att arbeta mer självständigt inom sin del av verksamheten 

och att delarna inte har haft så mycket med varandra att göra? Kanske är det specialpedagogen 

som skulle kunna vara den person som ansvarar för att delarna hänger ihop bättre och som 

överser samarbetet mellan speciallärare och lärare och handleder dem i detta samarbete.  

 

5.4 Vilka utvecklingsområden ses som viktiga för det specialpedagogiska 

arbetet?  
Denna forskningsfråga tillkom efter att det blev tydligt att utvecklingsarbetet i nuläget var 

svårt att beskriva. Därmed blev det intressant att studera vilka utvecklingsområden skolans 

personal såg för det specialpedagogiska arbetet. Men data som rör denna fråga går av 

naturliga skäl in i föregående forskningsfråga, vilket innebär att viss upprepning sker. 

Presentationen av resultatet görs liksom för forskningsfråga ett, utifrån studiens olika data.  

5.4.1 Dokumentationen 
I lärarnas utvärderingar från föregående läsår kan man utläsa att de efterlyser mer tid 

tillsammans med speciallärare för planering och uppföljning. Vidare vill de ha mer struktur på 

arbetet och veta när speciallärarna ska vara med på deras lektioner. Vad gäller SKA-

rapporterna har jag delvis redan varit inne på utvecklingsområdena, till exempel att utveckla 

arbetet med att identifiera elever som behöver extra anpassningar samt genomföra dessa 

anpassningar och utveckla förebyggande elevhälsoarbete genom att utvidga bilden av vad 

ordinarie undervisning är. Detta är utvecklingsområden enligt rektorn. 

5.4.2 Enkäten 
I enkäten som besvarades av skolans lärare ställdes frågan ”Hur kan det specialpedagogiska 

arbetet förbättras?”. Av de 22 som svarade på enkäten kryssade 19 stycken för alternativet 

”Mer tid för undervisande lärare och speciallärare att träffas och diskutera undervisning, 

elever, grupper, material och så vidare”. Nio stycken ansåg att mer struktur på arbetet vad 

gäller planering av insatser med mål och utvärdering var ett sätt att förbättra det 
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specialpedagogiska arbetet. ”Fler speciallärare” tyckte nio stycken var ett sätt att förbättra 

arbetet och sju ansåg att det behövdes mer kompetensutveckling inom specialpedagogiska 

områden för alla lärare. Två stycken ansåg att mer utbildning inom specialpedagogiska 

intresseområden för speciallärare var ett sätt att förbättra arbetet. Nedan visas figur 2 med en 

sammanställning av lärarnas enkätsvar på denna fråga.  

 

N=22 

Figur 2: Enkätfrågan: ”Hur kan det specialpedagogiska arbetet på skolan förbättras? Du kan kryssa 
flera alternativ” 

5.3.3 Intervjuerna med speciallärarna 
I framtiden såg Anna gärna mer handledning av lärare, så att ”vi slipper släcka bränder”. 

Samtidigt framhöll hon att det var ett svårt uppdrag att handleda då man inte vill trampa 

någon på tårna och man kan inte handleda någon som inte vill bli handledd. Hon ansåg att det 

största ansvaret låg hos rektorn vad gäller utveckling av arbetet. På frågan vilka 

utvecklingsområden Barbro såg för det specialpedagogiska arbetet på skolan svarade hon först 

och främst ”information” och med detta menade hon dels information om de elever som har 

specialpedagogiskt stöd och dels information om vad specialläraruppdraget innebär, så att 

man ”slipper” vara resursperson i klassrummet. Ytterligare ett område hon nämnde, som 

verkar vara upphov till stor frustration, var kontakten mellan henne och lärarna. Till exempel 

att lärare inte tog med henne i planeringen så att de inte ser på film eller har gruppdiskussion 

de lektioner hon är med. Hon önskade att hon nyttjas bättre. Detta såg även Camilla som ett 

utvecklingsområde för skolan; ”kommunikation är a och o”. Vidare menade Camilla att det är 

de i speciallärargruppen som är ansvariga för de förändringar de vill se ”för om man vill ha 

förändring kan man inte vänta på att andra ska börja”.  
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5.3.4 Intervjun med rektorn 
De utvecklingsområden rektorn såg för det specialpedagogiska arbetet är egentligen 

detsamma som för det ”vanliga” pedagogiska arbetet. Det handlar om kunskapsuppföljning, 

utvecklingssamtal, hur man bedömer och hur man ser på elevers svårigheter. ”Ett stort 

utvecklingsområde för hela skolan är att börja titta på sig själv och sin undervisning” menade 

rektorn då hon ansåg att svårigheter uppstår i den kontext man befinner sig i. Den viktigaste 

delen i utvecklingsarbetet handlar om elevsyn, att alla på skolan delar samma syn på hur man 

skapar kontexter som skapar lärande.  

I nuläget håller man i kommunen på att förändra SKA-arbetet och göra gemensamma mål för 

alla stadier, från förskoleklass till gymnasiet och det är denna rektor som är ansvarig för detta 

arbete. Hon beskrev att i framtiden ska SKA-arbetet ske kontinuerligt och att man i olika 

konstellationer ska granska målen och de aktiviteter som man gör för att nå målen. Fungerar 

de eller behöver man förändra något är frågan man behöver ställa sig menade rektorn. 

5.3.5 Sammanfattning och analys – vilka utvecklingsområden ses som viktiga för det 
specialpedagogiska arbetet? 
Att lyfta fram utvecklingsområden för det specialpedagogiska arbetet är inte svårt för någon 

av de intervjuade. Även enkätfrågan som rörde detta fick många svar, vilket tyder på att man 

ser att det finns behov av utveckling. Rektorn såg utvecklingsområden för hela det 

pedagogiska arbetet, vilket även rör den specialpedagogiska delen. Reflektion kring sina egna 

aktiviteter och vilken elevsyn man har lyfte hon fram som viktiga områden. I SKA-

rapporterna är dessa områden också framträdande; att arbeta vidare med ”acceptans” och 

elevsyn beskrivs som åtgärder för utvecklingen av skolan. Även speciallärarna talade om 

reflektioner och samtal som sätt att utveckla verksamheten. Att få till ett bättre samarbete med 

lärarna där de nyttjas utifrån sin speciallärarkompetens är också en del i detta menade 

speciallärarna. Jag ser att en specialpedagog med sin kompetens som kvalificerad 

samtalspartner (SFS 2007:638) skulle vara ett stöd i att få till ett bättre fungerande samarbete 

mellan lärare på skolan. Rektorn beskrev att de är i början av ett större utvecklingsarbete för 

skolan och att det kommer att ta tid att ro iland detta. Det handlar om elevsyn menade hon då 

det påverkar alla aktiviteter inom verksamheten. Lärarna gav i enkäten entydigt uttryck för att 

det som behövs för att utveckla det specialpedagogiska arbetet är mer tid för undervisande 

lärare och speciallärare att träffas samt bättre struktur på arbetet. Även bättre struktur och fler 

speciallärare var aspekter som kunde förbättra arbetet enligt lärarna.  

Som tidigare nämnts bör SKA-rapporterna vara grunden för utvecklingsarbetet på skolan, 

men i dess nuvarande form är de inte det. Detta beror dels på att de är ett enmansjobb utan 

spridning till personalen, vilket ur ett systemteoretiskt perspektiv är negativt. Dels kan man 

också se att rapporterna inte är grund för utveckling för att de inte fokuserar på 

undervisningen (Ryve, Hemmi, & Kornhall, 2016) och att de är för vagt utformade och 

okritiska (Eriksson, 2007). Detta beskriver rektorn som ett problem och hon har börjat åtgärda 

detta genom ett kommunövergripande arbete med gemensamma mål, där lärarna är delaktiga i 

utformandet av de ställningstaganden som ska utgöra SKA-rapporterna. Det står klart och 

tydligt i skollagen att under överinseende av huvudman ska lärare, övrig personal, elever och 

vårdnadshavare delta i kvalitetsarbetet (SFS 2010:800). Så är inte fallet på den här skolan i 

nuläget, vilket kan ses som negativt ur ett systemteoretiskt perspektiv, men i intervjun 

förklarar rektorn att det är på gång, åtminstone att lärare och personal är involverade.  

En intressant aspekt av lärarnas enkätsvar kring utvecklingsområden är att flera stycken ansåg 

att fler speciallärare behövdes för att förbättra det specialpedagogiska arbetet. Min analys av 

detta svar utgår från de specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2007; Aspelin, 2013a; 

Aspelin, 2013b) där det kompensatoriska perspektivet lägger problemet hos elever. Ser man 
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eleven som bärare av problemet behövs någon som tar hand om den eleven och en 

speciallärare är en sådan person. Då antalet elever som behöver extra stöd är många räcker 

inte de speciallärare som finns på skolan till för att täcka upp det behovet. Detta kan ställas i 

relation till det relationella perspektivet och att se till relationerna, mötena och miljön som 

förklaring till problematik som uppstår. Om man istället för att ”lösa problemet” med fler 

speciallärare som tar hand om elever i behov av stöd ser till att förändra miljön och anpassa 

mötena med dessa elever så rör man sig mer mot ett relationellt perspektiv. Då majoriteten av 

lärarna ansåg att mer tid tillsammans för samarbete kring undervisning var det viktigaste 

området för utveckling kan man tänka sig att de ser fördelarna med att samarbeta för att 

förbättra undervisningen för alla elever. Kanske är det så att många lärare vacklar mellan det 

mer traditionella, kompensatoriska perspektivet och dess ”motsats”, det relationella 

perspektivet eller att många ser problematiken som ett dilemma. Dilemmat består då i att 

samtidigt som man vill ha mer tid att träffas och arbeta för förändringar i miljö och relationer 

så är verkligheten den att schemat motverkar samarbetet och ”här och nu” behöver man stöd 

för individuella elever då det handlar om betyg och att ta sig vidare till gymnasiet.  

Tid lyftes av speciallärarna och lärarna som en bristvara, vilket inverkade negativt på 

utvecklingen av verksamheten. Just tid är en nyckel i förbättringsarbeten (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003a). Rektorn menade dock att tid finns, men inte samtidigt. Organisationen 

kring schema är det som motarbetar mer samarbete och samarbete kräver tid. Lärarna och 

speciallärarna på den här skolan är inte unika i att se tid som en bristvara, även lärarna i Hult 

och Edströms studie (2016) menade att tid ofta saknades för reflektion, utvärdering och 

dokumentation och det var problematiskt.  

 

5.4Sammanfattande slutsats 

Med utgångspunkt i systemteori och specialpedagogiska perspektiv visar den här studien att 

utvärdering och utveckling av specialpedagogiskt arbete är två områden som inte fungerar 

särskilt väl på den här skolan. Utvärderingar, i den mån de utförs, sker genom samtal 

reflektioner och dokumentation men dessa kommuniceras inte till varandra, vilket är negativt i 

ett system där delarna ska vara sammankopplade och transparenta inför varandra. Från alla 

informanter uttrycks en vilja att få till ett bättre samarbete mellan delarna, vilket skulle 

förbättra och utveckla arbetet. Ytterligare en aspekt av denna brist på samarbete och helhet i 

systemet är synen på eleverna, vilket rektorn understryker är grunden till allt arbete på skolan. 

Det finns, utifrån intervjuerna, dokumentationen och enkäten, anledning att tänka sig att olika 

specialpedagogiska perspektiv råder bland personalen i fråga om elever i behov av stöd, vilket 

skapar ”grus i maskineriet” då man inte delar syn på var problemet ligger samt hur man 

handskas med det. Detta påverkar i högsta grad det specialpedagogiska arbetet och dess 

utvecklingsmöjligheter. Ur mitt perspektiv som blivande specialpedagog ser jag att skolan 

saknar en specialpedagog och att denna person, om den fick möjlighet att utifrån sin 

kompetens arbeta med det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska arbetet på skolan 

(Umeå universitet, 2016a), skulle kunna överbrygga en del av problematiken som finns i 

nuläget.  
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6 Avslutande diskussioner 
Arbetets avslutande del består av två diskussioner; Metoddiskussion, där studiens metodval 

analyseras och diskuteras, och Resultatdiskussion, i vilken studiens resultat diskuteras utifrån 

teorier och tidigare forskning. Arbetet avslutas med ett kort avsnitt om fortsatta 

forskningsområden med anknytning till denna studie. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Att välja en skola som saknar specialpedagog kan tänkas vara dumt då studien syftade till att 

undersöka specialpedagogiskt arbete och dess utvärdering och utveckling, vilka ju är frågor 

för en specialpedagog. Förutom att det låg en bekvämlighetsaspekt bakom valet av skola 

ansåg jag att det var intressant att studera, utifrån möjligheten att komma dit och arbeta som 

specialpedagog, hur man jobbade i nuläget med utvärderings- och utvecklingsfrågor när ingen 

utbildad specialpedagog fanns på plats. Avsaknaden av specialpedagog på skolan är något 

som har tagits upp i analysen och kommer att diskuteras mer i resultatdiskussionen.  

Stakes resonemang om att forskaren snabbt skapar sig en bild och förförståelse om ett fall 

(Stake, 1995) stämmer i det här fallet. Jag hade varit i kontakt med skolan tidigare och gjort 

en kontextstudie. Därmed visste jag att ingen specialpedagog arbetade där och jag hade 

kännedom om skolans utvärderings- och utvecklingsarbete. Detta underlättade arbetet med 

denna studie då jag visste ungefär vilka frågor jag kunde ställa, både vad gällde enkät och 

intervjuer. Samtidigt fanns ju risken att jag redan ”bestämt” mig för vad resultatet skulle bli 

eftersom jag hade en bild av skolan. Förhoppningen är ändå att genom att vara transparent 

med datainsamlingsverktyg (se bilagorna) och genom att var tydlig och utförlig i 

beskrivningen av resultaten så upplever inte läsaren att jag förvrängt något eller dragit 

felaktiga slutsatser.  

Valet av fallstudie som metod för detta arbete föll väl ut anser jag. Genom att undersöka ett 

fall på djupet har ”all” data som är relevant för just detta fall kunnat studeras för att skapa en 

bild av hur det specialpedagogiska arbetet utvärderas och utvecklas på skolan. Men 

datainsamlingsmetodernas utformning har visat sig vara något problematiska, vilket 

synliggjordes under bearbetnings- och analysfasen.  

Vad gäller dokumentationen, det vill säga lärarnas utvärderingar och SKA-rapporterna, och 

kriterierna för hur väl de fungerar att användas som datakälla vill jag mena att lärarnas 

utvärderingar, vilket är en typ av personlig dokumentation (Bryman, 2011) har ett 

representativitetsproblem på så sätt att man inte kan säga att de åsikter som några få lärare gav 

uttryck för är representativa för alla lärare. Det finns anledning att framhålla att rektorn 

skickade dokumenten till mig och då var de redigerade genom att information som inte rörde 

specialpedagogiskt arbete inte togs med. Då dessa dokument utgjorde en så pass liten del av 

min undersökning valde jag att bortse från detta problem. Vad gäller SKA-rapporterna 

skickades de i sin helhet, vilket jag inte har anledning att tvivla på då de utifrån min 

granskning förefaller vara autentiska och trovärdiga i sin framställning. Men, som berörts 

tidigare, det som står där är inte representativt för vad skolans personal anser. Det är en 

persons verk och i det här fallet ser jag det som ytterligare en ”röst” från rektorn och huruvida 

den överensstämmer med hennes redogörelser i intervjun har jag redan varit inne på. Både 

SKA-rapporterna och utvärderingarna upplevdes som meningsfulla (Bryman, 2011), då deras 

innehåll var tydligt och begripligt. 

Att göra en bra enkät visade sig vara mycket svårt. Som tidigare nämndes vägdes för- och 

nackdelar mot varandra, där nackdelarna bland annat är att enkäten inte ger så mycket 
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möjlighet att utveckla svar och att de som svarar på enkäten kanske tolkar frågan på ett annat 

sätt än vad som var tanken. Fördelen är att man får underlag från fler och i ett sådan här 

arbete, där tiden är knapp, var det att föredra. Detta resonemang stöds av Bryman (2011) och 

därför valdes enkäten som datainsamlingsmetod. Eftersom jag inte vet hur lärarna tolkade 

mina frågor och svarsalternativ blir det viktigt att framhålla att det är min tolkning som ligger 

till grund för presentationen, analysen och diskussionen av resultaten. Dessutom vill jag mena 

att mitt resultat inte förändras nämnvärt utifrån det faktum att lärarna kan ha ”feltolkat” mina 

enkätfrågor och svarsalternativ.  

Intervjuerna var lättare att tolka i och med att de intervjuade fick berätta fritt om hur de 

utvärderade och utvecklade. Men i efterhand och i samband med analysen av resultaten blev 

det märkbart att vissa svar borde ha fått följdfrågor. Framförallt när speciallärarna berättade 

om deras egna reflektioner så borde fler följdfrågor ha ställts för att bättre förstå vad det var 

de reflekterade kring och om de reflekterade över varför något fungerade eller inte, vilket är 

viktigt att göra. Validiteten påverkas av det faktum att jag i efterhand såg att ytterligare 

information hade gjort det lättare att besvara mina frågeställningar, eller i alla fall att göra en 

analys kring frågeställningarna. Men jag anser att frågorna, både i enkät och i intervjuerna var 

relevanta för syftet då de utgick från syfte och forskningsfrågor när de utformades och att de 

resultat jag redovisat inte skulle förändrats med dessa ändringar och följdfrågor. Däremot 

kunde ytterligare resultat tillfogas.  

Att inta ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete är alltid viktigt, och så även i arbetet med denna 

studie men det är inte alltid helt enkelt och man får väga för- och nackdelar mot varandra. Till 

exempel har jag utifrån de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) varit noga 

med att informera informanterna om samtycke, anonymitet och frivillighet men jag frågade 

inte lärarna om det var ok att speciallärarna och rektorn fick kommentera de sammanställda 

enkätsvaren, vilket kanske hade varit mer etiskt att göra. Då det var anonyma enkätsvar och 

”omöjligt” att veta vem som svarat vad vill jag ändå tro att jag inte skadat lärarnas förhållande 

med varken rektor eller speciallärare. Tanken och förhoppningen med att låta speciallärarna 

och rektorn kommentera var att ge dem insyn i och förståelse för lärarnas perspektiv, vilket i 

ett fungerande system är en förutsättning; att få insyn i varandras verksamheter för att skapa 

helhet. Ytterligare en aspekt av det etiska förhållningssättet som jag började fundera på efter 

min opponering var värderandet av att bibehålla informanternas, och skolans, anonymitet 

jämfört med att ge läsaren en djupare förståelse för studien och kontexten. För visst är det så 

att genom att beskriva skolan, dess organisation och personal relativt utförligt så ökar ”risken” 

att en läsare kan lista ut vilken skola det handlar om. Samtidigt känner jag ett ansvar gentemot 

läsaren att ge en tydlig bild av fallet eftersom det förhoppningsvis ger mer tyngd åt mina 

slutsatser.  

Utkastet till resultat- och diskussionsdelarna skickades via mail till speciallärarna för att ge 

dem chansen att kommentera. Deras svar var att resultatet var intressant och inte förvånande. 

Dessa kommentarer togs inte med i den slutliga versionen av arbetet. Syftet med att låta 

speciallärarna läsa arbetet var att ge dem chansen att kommentera huruvida min tolkning var 

rimlig och därmed användes deras kommentarer enbart ur metodologiskt syfte, inte för att 

fördjupa resultatet av studien.  

I läsandet av lämpliga teorier fastnade jag för systemteorin som ett sätt att förstå det studerade 

fallet. Men den kan vara problematisk på så sätt att forskaren förväntas studera företeelsen 

med ett öppet, ”blankt” sinne, där man inte har förutfattade meningar om hur det borde vara 

(Öquist, 2003). Som specialpedagog är det lätt hänt att man tar speciallärarnas sida eftersom 

man arbetar någorlunda likartat och har samma typ av utbildning. Därmed blev det viktigt i 
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analysen av data att ställa sig utanför och försöka se på delarna och helheterna utan att värdera 

dem. Framförallt kände jag att det handlade om att förstå att alla har olika perspektiv, inget är 

mer rätt än det andra, och att min tolkning av fallet måste utgå från just den förförståelsen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I arbetet med den här studien har många nya funderingar väckts hos mig. En av dessa 

funderingar är huruvida det är fel att fokusera på vikten av utvärdering och utveckling av just 

det specialpedagogiska arbetet. Är det inte bättre egentligen att bli bättre på att utvärdera, 

förändra och förbättra pedagogiskt arbete i allmänhet och låta specialpedagogiskt arbete gå in 

i denna utvärdering? Rektorn menade att det fanns en poäng i att ha separat utvärdering av det 

specialpedagogiska arbetet då det fanns så många olika sätt att arbeta specialpedagogiskt. 

Men det är ju väldigt vagt uttryckt. Det finns en fara i att separera det man gör i 

specialpedagogiskt arbete från det andra pedagogiska arbetet då det egentligen borde vara 

samma sak. Ska man ro inkluderingstanken iland så bör kanske inte dessa två verksamheter 

särskiljas. Persson (2013) diskuterar just problematiken med specialpedagogisk verksamhet, 

vars existens motiveras av att ordinarie undervisning inte når alla barn. Därmed blir det viktigt 

att inte bara granska innehåll och konsekvenser av specialpedagogiskt arbete utan även av 

vanligt pedagogiskt arbete. I ett system är det ju så att delarna hänger ihop och ska det vara 

skilda utvärderingar av pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete så bör ändå 

utvärderingarna hänga ihop på något sätt, kommuniceras till varandra och påverka varandras 

fortsatta arbete i syfte att utveckla skolan. Samtidigt som jag ifrågasätter vikten av att skilja på 

utvärdering av specialpedagogiskt och pedagogiskt arbete så anser jag att det är väldigt viktigt 

att utvärdera det arbete speciallärarna gör med eleverna då det är så viktigt att rätt insatser 

görs. Det handlar om elever som kanske inte når betyg vilket är avgörande för deras framtid. 

Därmed måste insatser som görs utvärderas för att värderas och eventuellt förändras. 

Dessutom handlar det i vissa fall om att arbeta med elever utanför ordinarie klassrum, vilket 

kan upplevas som utpekande och då är det bäst att det är ett arbete som har utvärderingsbara 

mål och som ständigt värderas och analyseras för att bli ännu bättre för den enskilda eleven. 

Men, sett ur ett relationellt perspektiv missar man poängen genom att undervisa elever i behov 

av stöd utanför ordinarie undervisning, istället för att utveckla lärmiljöerna vilket i sin tur 

skulle innebära att dessa elever eventuellt inte behövde särskild undervisning. Det är 

onekligen ett dilemma som inte har några rätta svar och kanske är det därför det saknas 

forskning som kritiskt granskar specialpedagogiska insatser och dess resultat, vilket Björck-

Åkesson (2008) efterlyser. Jag hamnar i ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) då det är 

tydligt att man behöver förändra miljön, vilket tar tid samtidigt som eleverna som finns på 

skolan nu måste få stöd, vilket innebär ett mer individorienterat perspektiv. Därmed är det väl 

så att de två perspektiven; kompensatoriskt och relationellt, måste få finnas parallellt för att 

förändra på sikt samtidigt som man arbetar här och nu med de elever som är i behov av 

stöttning. Men jag tror att det är viktigt att man utgår från det relationella perspektivet; att vi 

måste förändra miljön och relationerna i skolan för att nå alla elever.  

En förklaring till att skolan i studien inte är ett system där utvärdering och utveckling är 

fungerande delar av helheten anser jag vara att det inte arbetar någon specialpedagog där. Det 

blir mycket tydligt för mig att det finns ett tomrum och specialpedagogen skulle kunna fylla 

det och med sitt arbete förbättra systemet. Ytterligare en förklaring till att skolan i studien inte 

är ett system där utvärdering och utveckling är fungerande delar av helheten ser jag i att alla 

tre speciallärare och rektorn är relativt nya på sina positioner. Specialläraren Anna har arbetat 

som matte/NO lärare på skolan länge men är relativt ny i rollen som speciallärare. De övriga 

kom till skolan vid förra läsårets start. De är i början av ett förändringsarbete av skolan, där 
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rektorn har en vision med gemensam elevsyn och större transparens av arbetet i form av den 

digitala lärplattformen där alla; lärare, speciallärare, elever och vårdnadshavare kan se vad 

man håller på med i skolan och undervisningen. Jag fick intrycket av att de har börjat från noll 

och försökt skapa samsyn inom speciallärarkollegiet och rektor, för att sedan sprida den 

vidare. Därmed kan det vara så att utvärderingen, som ju är viktig enligt styrdokument 

(Skolverket, 2011 a; Skolverket, 2015; SFS 2010:800, 2010) och även enligt de tillfrågade i 

studien, är ett område som kommer att utvecklas mer vad tiden lider. Att det finns en 

medvetenhet om bristen kan tolkas som ett steg i rätt riktning. Men sedan måste det omsättas i 

praktiken och hur det arbetet kommer att se ut återstår att se.  

Orsakerna till att det inte fungerar i praktiken är många men som jag ser det handlar det om 

bristen på tydlighet och systematik på skolan. Det behövs tydlighet i form av direktiv kring 

utvärdering av allt pedagogiskt arbete; vem ska göra det? När? Hur? Vad gör man med 

utvärderingarna? Av speciallärarnas berättelser om deras arbetsvardag är det förståeligt att de 

inte hinner fokusera på utvärdering men en specialpedagog hade kunnat ta det ansvaret och 

göra utvärderingarna till de underlag för utveckling som de ska vara. Utvärderingarna bör 

ligga till grund för pedagogiska samtal lärarna och speciallärarna emellan och dessa i sin tur 

bör vara grunden för utveckling av verksamheten. I nuläget utvärderar man vid läsårsslut och 

eventuellt vid terminsslut, men det finns ingen systematik och utvärderingarna följs inte upp i 

någon större bemärkelse. Det amerikanska systemet, där lärarna utvärderas uppifrån i 

standardiserade utvärderingsinstrument kanske inte är att föredra då speciallärares arbete, som 

Johnson & Semmelroth(2014) poängterar, är svårt att utvärdera och där används 

utvärderingarna snarare för att bedöma om läraren är bra eller inte. Att det råder brist på goda 

utvärderingsverktyg fann även Eriksson (2007 b) i sitt examensarbete kring speciallärares 

arbete. Detta är ett angeläget område för forskarna att utforska anser jag!  

En aspekt av utvärdering och utveckling som lyfts fram i tidigare forskning är att byta fokus 

från eleven till läraren. Det är i ganska stor mån fråga om att läraren ska lära sig genom 

utvärderingarna och på så vis utveckla sin undervisning (Timperley,2013; Alexandersson, 

1994). Detta hänger samman med de kollegiala reflektionerna som utifrån individuella 

utvärderingar innebär samtal där man jämför med varandra och på så sätt förbättrar 

undervisningen (Golding & Adam, 2014). Speciallärarna beskriver att de reflekterar 

tillsammans men jag ställer mig frågande till vilken typ av reflektion det är och hur mycket 

reflektionen påverkar den fortsatta undervisningen som de bedriver. Det behövs nog mer 

reflekterande samtal med speciallärare och klasslärare för att förbättra undervisningen. Det 

handlar inte bara om att synliggöra för klasslärare alternativa sätt att arbeta utan även för 

speciallärarna. Det är ju i reflektionen man byter perspektiv och ifrågasätter sina egna 

föreställningar och ageranden (Myndigheten för skolutveckling, 2008b). Dessutom gynnas allt 

pedagogiskt arbete av att lärare och speciallärare tar gemensamt ansvar, samarbetar och 

utbyter perspektiv kring undervisningen för att göra skolan till en plats där alla elever 

utvecklas (Bergh Nestlog & Tinglev, 2010; Nilholm, 2016). Viljan att mötas i samtal och 

samarbete kring undervisningen finns hos både lärare och speciallärare men det är svårt att få 

till och schemat är enligt många en förklaring till detta. Schemat är så tight, utan hål, för 

lärare och elever att det gör det mycket svårt att träffas och samtala.  

Det faktum att i princip alla på skolan har svårt att beskriva hur arbetet utvärderas och 

utvecklas visar att det finns saker att arbeta med för huvudman och rektor. Sandströms 

resonemang om en sund skola (2014) är intressant att nämna här då han pekar på att tydliga 

mål är en viktig del i en sund skola. Även Scherp och Scherp (2007) fann i sin studie att lärare 

önskade tydlighet, vilket även skolledare menade var viktigt i ett utvecklingsarbete. Den här 

skolan har tydliga mål i SKA-rapporterna, men som nämnts många gånger tidigare i det här 
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arbetet, så är inte SKA-arbetet i nuläget vad det enligt skollagen ska vara. De mål som 

beskrivs i rapporterna är inte förankrade hos personalen. Dock har man dragit igång ett stort 

förändringsarbete vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet och målet är att få personalen 

mer involverad och mer inbegripen med vad man har för mål på skolan. För att återknyta till 

Scherp och Scherp (2007) så menade skolledarna i den studien att en förutsättning för 

skolutveckling är att lärarna är införstådda med den gemensamma pedagogiska visionen på 

skolan. På skolan i den här studien har rektorn en del att jobba med utifrån detta resonemang 

då hon menar att elevsynen, som är grunden till allt, inte är gemensam hos all personal. Detta 

kan i sin tur kopplas till de två typer av organisation som Scherp (2013) framhåller som 

avgörande för en skolas kvalitet. På den här skolan förefaller arbetsorganisationen vara 

viktigast då fokus ligger på stabiliserande faktorer som schema och att bibehålla ordinarie 

undervisning som man alltid bedrivit den. Detta är problematiskt enligt Scherp då saker som 

stör ordningen upplevs som problem som måste avlägsnas. Utvecklingsorganisationen å andra 

sidan handlar om att utveckla utifrån problem som uppstår och denna del verkar inte ha haft 

så stor betydelse i den här skolan hittills, men som tidigare nämnts så verkar det vara ett större 

förändringsarbete på gång och hur det kommer arta sig återstår att se.   

En specialpedagog på den här skolan skulle ha ett digert arbete framför sig i att arbeta med att 

styra upp utvärdering och utveckling av arbetet. Det positiva är att all personal som deltagit i 

studien ser utvärdering och utveckling som något viktigt, vilket borde underlätta ett 

specialpedagoguppdrag vad gäller dessa bitar. Men samtidigt kan det vara svårt att komma in 

som specialpedagog på den här skolan och ta sig an uppgiften utan tydliga direktiv från 

rektorn. Speciallärarna verkade inte ha så tydliga direktiv vad gällde deras arbetsuppgifter, det 

verkade vara mycket upp till dem och då ställs deras önskemål och förväntningar mot 

lärarnas, och andra aktörer i skolan också. Vad händer om/när de inte har gemensam elevsyn 

och mål med arbetet? Detsamma är risken för specialpedagogen som lika gärna som att arbeta 

med utvärderings- och utvecklingsfrågor skulle kunna hamna i att arbeta mer som 

speciallärare då det kanske är det som lärarna förväntar sig och om specialpedagogen inte har 

en rektor som är tydlig med arbetsbeskrivningen är väl risken stor att arbetet inte sker i 

enlighet med yrkesbeskrivningen. Här återknyter jag till systemteorin och vikten av att 

rollerna är tydliga (Öquist, 2010), vilket handlar om tydlig arbetsbeskrivning som ju är en 

förutsättning för att man får arbeta utifrån sin kompetens (Katsafanas, 2006). 

Något som blivit tydligt för mig i arbetet med denna studie är hur viktig specialpedagogen är 

på en skola då den kunskap om skolutveckling som vi har tillägnat oss genom utbildningen 

behövs, framförallt för ett framgångsrikt utvärderings- och utvecklingsarbete. Samtidigt ser 

jag att det kanske behöver göras mer ”reklam” för specialpedagoger och vilken kompetens vi 

har. Det faktum att speciallärarna och rektorn på skolan i studien inte uttryckligen saknade en 

specialpedagog är lite trist då det för mig är så tydligt att en sådan behövs. Men jag tänker att 

det handlar om okunskap om vad specialpedagoger kan och ska arbeta med och att man 

istället för att fokusera på vad man inte har istället utgår från den personal som finns, vilket ju 

är helt förståeligt.  

Jag vill avsluta det här arbetet med ett tidigare nämnt citat; ”om skolan ska förbättras måste 

det som pågår i klassrummet förändras” (Ryve, Hemmi, & Kornhall, 2016, s. 93). Det är så 

sant tycker jag; det är i klassrummen den viktigaste utvecklingen ska ske för det är där vi har 

kärnan i skolan, nämligen undervisningen. För att knyta an till inledningen så vill jag mena att 

för att veta hur och vad vi ska utveckla så måste vi utvärdera. Dessa två begrepp, utvärdering 

och utveckling, går hand i hand och den vikt de tillmäts i styrdokumenten måste avspegla sig i 

praktiken. 
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6.3 Fortsatt forskning 
Det finns definitivt utrymme för mer forskning inom detta område. Jag upplevde att det var 

svårt att finna tidigare forskning som berörde just utvärdering av specialpedagogiskt arbete. 

Den forskning jag fann var andra examensarbeten (Ericsson, 2007; Strömberg, 2010) och i 

och med att styrdokumenten är mycket tydliga med vikten av utvärdering av skolans 

verksamhet ser jag det som anmärkningsvärt att man inte forskat mer på området och hur det 

ser ut i praktiken. Här var Perssons (2013) resonemang kring bristen på forskning som kritiskt 

granskar specialpedagogiskt arbete intressant och framförallt frågan han lyfter kring 

inkludering av elever i svårigheter. Fokus i forskning, och i praktiken, bör lyftas från att 

handla om huruvida man inkluderat till att handla mer om vad som gagnar eleven.  

I det här arbetet var inte elever och vårdnadshavare delaktiga men i framtida 

forskningsprojekt vore det intressant att studera deras delaktighet, både i insatsers utformning 

och i dess utvärdering. De är ju egentligen de mest intressanta aktörerna här, åtminstone 

eleverna, då det är dem det handlar om. Får de säga till om vilket stöd de önskar och får? När 

och hur i så fall? Överlag upplever jag att man pratar mycket om elever men inte så mycket 

med dem. Detsamma gäller forskningen.  

Ett annat område som jag kände hade kunnat ge detta arbete mer djup är jämförelsen mellan 

lärarnas utvärderingar av deras pedagogiska arbete och det specialpedagogiska arbetet. Om 

man återvände till denna skola skulle det vara intressant att studera hur klasslärare utvärderar 

sin undervisning och jämföra detta med hur specialpedagogiskt arbete utvärderas. Som jag 

skrev tidigare ställer jag mig lite frågande till om man ska fokusera så mycket på utvärdering 

och utveckling av just specialpedagogiskt arbete eftersom det egentligen handlar om att 

utvärdera och utveckla allt pedagogiskt arbete, vilket i sin tur skulle minska behoven av 

specialpedagogiska insatser?  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Enkät angående det specialpedagogiska arbetet 

 
Enkät angående det specialpedagogiska arbetet  

1. Vilken form av kontakt har du haft med speciallärare under detta och föregående läsår? Kryssa 

flera alternativ om du vill.  

□ Som undervisande lärare har jag träffat speciallärare regelbundet i undervisningen och arbetet 

kring den 

□ Som undervisande lärare har jag träffat speciallärare vid något tillfälle i undervisningen och 

arbetet kring den 

□ Som mentor har jag haft regelbunden kontakt med speciallärare angående någon av mina 

mentorselever  

□ Som mentor har jag haft tillfällig kontakt med speciallärare angående någon av mina 

mentorselever 

□Jag har inte haft någon kontakt med speciallärare 

□ Annat …………………………………………………………………………………… 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Vem utvärderar det specialpedagogiska arbetet på din skola? Kryssa flera alternativ om du vill 

□ Vet inte 

□ Rektor  

□ Speciallärarna  

□ Undervisande lärare/mentor  

□ Elever/ målsman 

□ Annan…………………………………………………………………………… 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.          Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet? Kryssa flera alternativ om du vill 

□ Vet inte 

□ Muntligt och/ eller skriftligt efter varje undervisningstillfälle där speciallärare deltagit 

□ Muntligt och/eller skriftligt efter varje avslutat arbetsmoment 

□ Muntligt och/eller skriftligt vid terminsslut och betygsättning 

□ Muntligt och/ eller skriftligt i samband med utvecklingssamtal 

□ Annat …………………………………………………………………………………… 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Vad är det som utvärderas angående det specialpedagogiska arbetet? Kryssa flera alternativ om 

du vill 

□ Vet inte 

□ Ingenting 

□ Enskilda elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse 

□ Huruvida elever i behov av stöd har inkluderats/ exkluderats från ordinarie undervisning 

□ Arbetssätt, metoder och material som använts för elever i behov av stöd 

□ Annat …………………………………………………………………………………. 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Varför ska det specialpedagogiska arbetet utvärderas anser du? Kryssa flera alternativ om du 

vill 

□ Eftersom all undervisning ska utvärderas bör detta även gälla specialpedagogiska insatser i 

undervisningen 

□ För att lättare se om rätt insatser görs eller om insatserna bör förändras 

□ För att förbättra det specialpedagogiska arbetet på skolan 

□ För att dokumentation ska finnas för den som vill ha insyn i verksamheten 

□ Det behöver inte utvärderas 

□ Vet inte 

□ Annat …………………………………………………………………………………… 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Hur kan det specialpedagogiska arbetet på skolan förbättras? Du kan kryssa för flera alternativ 

□ Mer struktur; planering av insatser med tidsram, mål och utvärderingstillfälle etc 

□ Mer utbildning i specialpedagogiska intresseområden för speciallärare  

□ Ge alla lärare möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogiska områden 

□ Fler speciallärare  

□ Mer tid för undervisande lärare och speciallärare att träffas och diskutera undervisning, elever, 

grupper, material och så vidare 

□Annat …………………………………………………………………………………… 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

/Susann Marklund, student vid specialpedagogprogrammet Umeå universitet 

 

 

 

 

 



8.2 Bilaga 2 – missivbrev lärarenkät 
 

Hej, 

Jag behöver din hjälp! Det skulle vara mycket vänligt av dig om du kunde avvara några 

minuter och besvara enkäten på nästkommande sidor. Enkäten handlar om att utvärdera det 

specialpedagogiska arbetet på skolan och är en del av mitt examensarbete på 

specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Givetvis besvarar du enkäten anonymt och 

deltagandet är frivilligt. Skriv gärna någon kommentar om frågan eller alternativen var 

otydliga eller om du har mer att tillägga. 

I enkäten används begreppet ”specialpedagogiskt arbete” och med det menar jag främst 

speciallärarnas arbete i och kring undervisningen för elever i behov av stödinsatser.  

Jag är medveten om att många inte har kontakt med speciallärare i sin undervisning men 

majoriteten av skolans lärare har mentorselever som har någon form av stödinsats i sin 

utbildning; arbete i mindre grupp med speciallärare vid enstaka tillfällen, studiehandledning, 

anpassningar i undervisningen, alternativa hjälpmedel (iPad eller dator) och så vidare. 

Därmed hoppas jag att alla har någon åsikt om det specialpedagogiska arbetet, även om man 

inte haft speciallärare med i planerandet och/eller genomförandet av undervisningen.  

Tack på förhand! 

/ Susann Marklund, student vid Specialpedagogprogrammet, Umeå universitet.  

 



8.3 Bilaga 3 – intervjuguide speciallärarna 
 

Allmänna frågor: 

Berätta om dina arbetsuppgifter i undervisningssituationer: 

Varför jobbar du så?  

Tycker du att ditt yrkeskunnande och kompetens används på rätt sätt? Varför/varför inte? Vilka 

orsaker finns? 

Frågor om utvärdering av det specialpedagogiska arbetet:  

Hur utvärderas ditt arbete i nuläget? 

Vem utvärderar det specialpedagogiska arbetet? 

När utvärderas det? 

Vad är det som utvärderas? (elevens framsteg, måluppfyllelse etc)  

Är detta ett väl fungerade sätt att utvärdera det specialpedagogiska arbetet anser du?  

Vem har ansvar för att det specialpedagogiska arbetet utvärderas? 

Min tolkning av lärarnas enkätsvar ger en ganska ”dyster” bild av hur det specialpedagogiska arbetet 

fungerar vad gäller utvärdering av deras insatser i undervisningen. Vad tror du att det beror på?  

Var kommer eleverna in i utvärderingen av insatserna som riktas mot dem? 

Reflektion är en slags utvärdering, i vilken grad skulle du säga att du reflekterar över ditt arbete ensam 

eller tillsammans med andra?  

Behöver man ha en specifik utvärdering för specialpedagogiskt arbete? Eller är det den generella 

utvärderingen av det pedagogiska arbetet som måste utvecklas, och även gälla för 

specialundervisning?  

Frågor om utveckling av det specialpedagogiska arbetet: 

Hur arbetar ni för att utveckla det specialpedagogiska arbetet? Vilka områden ser du som viktig att 

förbättra?  

Vems är ansvaret för att utveckla det specialpedagogiska arbetet? 

Vilka förutsättningar/ hinder ser du för detta?  

En knapp majoritet av lärarna efterlyser fler speciallärare på skolan, som ett sätt att utveckla det 

specialpedagogiska arbetet. Hur ser du på det? Andra aspekter de lyfte fram var mer tid tillsammans 

och mer struktur på arbetet. Vad är dina tankar om detta?



 

8.4 Bilaga 4 – intervjuguide rektor 
 

Frågor om utvärdering av det specialpedagogiska arbetet:  

Hur ser du på att utvärdera det specialpedagogiska arbetet med elever i behov av stöd jämfört med att 

utvärdera det pedagogiska arbetet?  

Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet? 

Vem utvärderar det specialpedagogiska arbetet? 

När utvärderas det? 

Vad är det som utvärderas? (elevens framsteg, måluppfyllelse etc)  

Är detta ett väl fungerade sätt att utvärdera det specialpedagogiska arbetet anser du?  

Vem har ansvar för att det specialpedagogiska arbetet utvärderas? 

Var kommer eleverna in i utvärderingen av insatserna som riktas mot dem? 

Min tolkning av lärarenkätens svar ger en bild av att många inte vet vem som utvärderar det 

specialpedagogiska arbetet eller hur det utvärderas, även speciallärarna har en oklar bild av hur arbetet 

utvärderas. Vad är dina tankar om det? 

Frågor om utveckling av det specialpedagogiska arbetet: 

Hur arbetar ni för att utveckla det specialpedagogiska arbetet? Vilka områden ser du som viktig att 

förbättra?  

Vems är ansvaret för att utveckla det specialpedagogiska arbetet? 

Vilka förutsättningar/ hinder ser du för detta?  

I SKA-rapporten från november 2015 skriver du om ”Barns och elever utveckling mot målen” och de 

stödinsatser som finns för elever i behov av det. De åtgärder som du beskrev då var bland annat 

”Utveckla arbetet med att identifiera elever som behöver extra anpassningar”, ”göra fungerande 

dokumentation av anpassningar” samt ”vidga bilden av vad ordinarie undervisning är”. Hur dessa 

åtgärder skulle omsättas i praktiken framgick inte, hur har ni gjort för att arbeta med dessa åtgärder?  

Lärarna och speciallärarna efterlyser mer tid tillsammans för samtal om elever, möjlighet till planering 

osv. Vad är dina tankar om det?  
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8.5 Bilaga 5 – Sammanställning lärarenkätsvar 
 

1. Vilken form av kontakt har du haft med speciallärare under detta och föregående läsår? 

Kryssa flera alternativ om du vill 

 

N = 22 
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Annat

Jag har inte haft någon kontakt
med speciallärare

Som undervisande lärare har jag
träffat speciallärare regelbundet
i undervisningen och arbetet
kring den

Som mentor har jag haft
regelbunden kontakt med
speciallärare angående någon av
mina mentorselever

Som undervisande lärare har jag
träffat speciallärare vid något
tillfälle i undervisningen och
arbetet kring den

Som mentor har jag haft tillfällig
kontakt med speciallärare
angående någon av mina
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2. Vem utvärderar det specialpedagogiska arbetet på din skola? Kryssa flera alternativ om du 

vill 

 

N= 22 

 

3. Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet? Kryssa flera alternativ om du vill 

 

N = 22 
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4. Vad är det som utvärderas angående det specialpedagogiska arbetet? Kryssa flera alternativ om du 

vill 

 

N= 22 

5. Varför ska det specialpedagogiska arbetet utvärderas anser du? Kryssa flera alternativ om du vill 
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N= 22 

Kommentar: Varför ska det göras en separat utvärdering på spec.arb. Resultatet syns ju på elevernas 

kunskapsutveckling vid prov och i klassrumssituationen.  

6. Hur kan det specialpedagogiska arbetet på skolan förbättras? Du kan kryssa flera alternativ 

 

N=22 
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7.6 Bilaga 6 – Delar av SKA-rapport 1 läsåret 2015/2016 
Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet  

Rapport 1, november 2015 

Tuttifruttiskolan 

1. 2 Rektors ansvar  

Mål: 

Att verksamheten i sin helhet inriktas mot de nationella målen och alla elever ges förutsättningar att 

nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. (Läroplan/Skollag) 

Meritvärdet för grundskolans avgångselever ska vara högre än 215 samt att andelen elever i 

grundskolan som når ett meritvärde på minst 240 poäng ökar. (SP) 

Varje skolenhet ska verka för att olikheter tas tillvara som tillgångar. (SP) 

 

Aktiviteter/processer: 

Workshops, internutbildning, lära av varandra, lära tillsammans med eleverna – ett utforskande 

förhållningssätt i fråga om informations- och kommunikationsteknologi - IKT i syfte att göra 

personalen förtrogna med de tekniska hjälpmedel som eleverna använder – (ipads och datorer 

utrustade med inläsningstjänst mm.) 

Förnya struktur, systematisk och dokumentation kring vårt elevhälsoarbete. EHT varje vecka där 

protokoll skrivs och uppföljning görs löpande, revidera dokument-mallar så att de blir fungerande 

verktyg i arbetet.  

Hålla samtalet om hur vi ser på eleverna vid liv, återkommande perspektiv i alla våra gemensamma 

frågor. Syftet är att skapa gemensam elev-syn i personalgruppen; 

Elever betraktas som kompetenta, de vill och kan, men behöver olika för att nå lika långt. 

 

 

Resultat och analys: 

I samband med lärsårsstart anordnades workshops med fokus på IKT, vilket gav personalen möjlighet 

att själva prova på olika tekniska hjälpmedel samt föra samtal om hur dessa kan användas för att 

utveckla undervisningen och stötta enskilda elever i deras lärande. Vi har även använt gemensam tid 

på våra kompetensutvecklingdagar till att utforska ipadens möjligheter. Behovet är skiftande 

beroende på eget intresse och personliga erfarenheter av att använda gränssnittet som finns i ipad. 

Vi behöver avsätta gemensam tid för att de som har behov möjlighet att lära mer., men det måste 
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även finnas en uttalad förväntan att personalen ska behärska verktygen. Att lärare är bekväma med 

verktygen som eleverna ska använda och som de själva förväntas använda i sin undervisning är a och 

o. Vi är inte där än utan arbetar vidare med det målet. Personal som behöver ytterligare fortbildning 

ska erbjudas det internt.  

Under hösten har vi arbetar med att styra upp och dokumentera våra rutiner kring arbetet med stöd 

till elever. Med anledning av den lagförändring som kom 1/7 2014 har vi gått igenom alla 

åtgärdsprogram. Lagstiftaren har uttalat en riktning som ska leda till högre grad av inkludering och 

därmed ska elever bli hjälpta genom att den ordinarie undervisningen anpassas. Elever som har 

behov av särskilt stöd (t ex mindre undervisningsgrupp, anpassad studiegång, elevassistent ) ska ha 

ett åtgärdsprogram där dessa insatser finns framskrivna. 

Vi har analyserat huruvida åtgärderna som är formulerade i de befintliga åtgärdsprogrammen där 

verkligen ÄR särskilt stöd. I de festa fall är det fråga om extra anpassningar.  

Utifrån detta arbete formar sig en ny bild av resursbehoven och vi arbetar vidare med att förstå hur 

vi bäst ska använda våra resurser. Detta är ett fortsatt priorieterat område för rektor. 

Hur vi ser på våra elever påverkar våra val av metoder och arbetssätt och har därmed avgörande 

betydelse för elevernas måluppfyllelse. Vardagsarbetet måste hantera både en önskad framtid och 

det befintliga nuet. Det handlar dels om hur vi framåtsyftande, ihärdigt och medvetet arbetar med 

att öka toleransen för olikheter och dels om hur vi hanterar situationer där vi faktiskt inte lyckas 

hjälpa elever inom ramen för den ordinarieundervisningen, trots att det är och har varit målet. Vi 

kommer en tid framöver att behöva någon form av mindre kontext för de elever där klassrummet 

och antalet personer i det blir för stort. Det är två parallella processer som måste få pågå för vi både 

ska kunna hantera det vi befinner oss i och samtidigt arbeta för en förändrad framtid. Vi behöver 

fortsatt öka toleransen för olikheter i elevgrupperna. Vi ÄR olika, vi BEHÖVER olika för att nå lika 

långt.  

Måluppfyllelse 

Målet är delvis uppnått. 

Åtgärder: 

Vi behöver fortsätta utveckla olika former av undervisning, dvs lära oss mer om hur elever lär och hur 

vi kan möta de behoven.  

 

Se över våra lärmiljöer för att bättre svara upp till behoven. 

Förändra arbetslagsstrukturen mot en mer klass- och elevorienterad organisation. 

 

1.4 Barn och elevers utveckling mot målen 

Mål: 
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Elever ska ges stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd i enlighet med skollagens kap 3. 

(Skollagen) 

Elever med rätt till stöd i form av extra anpassningar ska erbjudas det inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. (Skolverkets allmänna råd) 

 

Organisation, aktiviteter/processer: 

Skolan har ett elevhälsoteam, EHT bestående av speciallärare, kurator, skolsköterska, studie- och 

yrkesvägledare samt rektor. EHT möts varje vecka och har då som stående inslag att gå igenom de 

interna orosanmälningarna rörande elevers mående, sociala situation och/eller väg mot 

kunskapskraven som kommit in. En rutin för vilka vägar ett ärende kan och ska ta finns, och olika 

verktyg i form av dokument finns för att stödja det arbetet. EHT följer kontinuerligt upp ärendena 

som kommit in via orosanmälningar för att minska risken att något ärende faller mellan stolarna. 

Skolan har fyra särskilda undervisningsgrupper. En kallas Kontrasten och är för de elever som behöver 

en individuellt tillrättalagd miljö, med tillrättalagda uppgifter, i mindre format. Den andra gruppen 

kallas Lilla gruppen och är en plats där elever med specifika inlärningssvårigheter kan få en till en 

undervisning i matematik och svenska. Den tredje är en särskild undervisningsgrupp i engelska i åk 9 

och den fjärde är skolans förberedelseklass, FBK. Alla elever i FBK har anpassad studiegång. Några få 

elever, utöver FBK har anpassad studiegång, vilket innebär att elevens schema gör avsteg från den 

beslutade timplanen. Alla de elever som får undervisning i någon av våra särskilda 

undervisningsgrupper eller har anpassad studiegång har utredda svårigheter, åtgärdsprogram finns 

och rektor har tagit beslut om placeringen och/eller anpassningen. Någon elev har även särskilt stöd i 

form av elevassistent. Det breda stödet sker i form av speciallärare som deltar i det ordinarie arbetet 

– antingen i klassen eller i olika former av mindre gruppkonstellationer och stöttar elever där. Det är 

former av extra anpassning, precis som extra färdighetsträning, tekniska hjälpmedel av olika slag, 

anpassat material och som inte kräver utredningar och åtgärdsprogram. 

Speciallärarna bistår lärarna med handledning, utgör bollplank kring idéer, tar fram anpassat material, 

genomför mindre utredningar kring läs-, skriv- och matematiksvårigheter. De möter även en del 

elever kring individuell studiehandledning. Mycket av deras tid ägnas åt att hålla igång elevernas 

ipads. 

 

 

Olika stödinsatser, en sammanfattning 

Det finns två former av stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är 

insatser av mindre karaktär som normalt är möjligt att genomföra för lärare och skolpersonal inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär utifrån 

omfattning och/eller varaktighet som inte kan tillgodoses i den ordinarie undervisningen. Exempel på 

särskilt stöd är enskild undervisning, anpassad studiegång och studiehandledning.  För elever i behov 

av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas.  
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Stödinsatserna redovisas i följande kategorier; Åtgärdsprogram, särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning, anpassad studiegång, studiehandledning och extra anpassningar. 

Tabellen nedan visar antal beslut om särskilt stöd från årskurs 6 till 9 vid terminsslut ht15. 

Årskurs 

 

Åtgärds-

program 

Särskild 

undervisnings-

grupp 

Extra  

anpassningar 

Enskild 

Undervisning 

 

 

Anpassad 

studiegång 

Studie-

handledning i 

form av särskilt 

stöd 

6 4 4 * -  - 

7 7 4 * - 1 - 

8 3 3 * - 1 - 

9 8 6 * - 2 - 

FBK - 22 * - 22 - 

 

*) Antalet extra anpassningar är svårt att överblicka exakt, eftersom lärare gör extra anpassningar då 

behov uppstår. Rutinen att dokumentera dessa är ny och utvecklas fortfarande för att bli funktionell. 

Men det rör sig i storleksordningen av 20-30 elever per årskurs. 

  

Analys av olika stödinsatser 

Särskilt stöd och extra anpassningar  

Insatser i form av extra anpassningar har ökat och antalet åtgärdsprogram minskar som följd av den 

lagändring som gjordes 1/7-14. De flesta åtgärdsprogram som fanns innehöll åtgärder som i och med 

lagändringen kom att bli extra anpassningar och därmed behövdes inte längre ett åtgärdsprogram. 

Syftet är att ge eleverna snabbare stöd och minska dokumentationsbördan och det administrativa 

arbetet hos lärarna. Extra anpassningar strävar efter att i första hand ges i den klass som eleven tillhör 

av pedagog, speciallärare/specialpedagog eller KPR. Dessa insatser är exempelvis läs- och 

skrivträning, muntliga prov, stöd i matematik, tydliggörande pedagogik, digitala hjälpmedel, 

elevdator/iPad eller andra stödinsatser. Insatserna är en stor del av det specialpedagogiska arbetet 

och kräver tid för planering och uppföljning. Det finns påbörjade rutiner för att dokumentera 

insatserna. Speciallärarna/pedagogen har en viktig uppgift i att stötta lärarna i arbetet med extra 

anpassningar.  

Särskild undervisningsgrupp/enskild undervisning 



59 
 

Det finns ett antal aktuella beslut om särskild undervisningsgrupp, förutom FBK som utgör en sådan 

grupp.  Vi ser att den här typen av ingrepp i vissa elevers skolgång är nödvändig då den ordinarie 

klassrumskontexten inte alltid fungerar för alla. Vi är nöjda med den verksamhet som vi idag har i 

Kontrasten, och i Lilla undervisningsgruppen fungerar det vi erbjuder väl, men behoven är större än 

vad vi idag kan erbjuda. Vi ser elever som växer genom att få lyckas i en kontext som är bättre 

anpassad. Däremot för vi i personalgruppen samtal kring den oro vi har för vad denna exkludering, 

främst i Kontrasten innebär. Eleverna som finns där tenderar att vilja vara där hela skoldagen och det 

är inte självklart att vilja samverka med sin ordinarie klass. Det är en utmaning som vi arbetar med. 

Även i lilla gruppen finns elever som uttrycker att de vill vara där ”hela tiden”. Det är en viktig aspekt 

att hela tiden ha elevernas framtid för ögonen; de måste få lyckas nu men även känna tillhörighet 

med resten av skolan, att inte bli så exkluderad att inkludering aldrig blir möjlig. När det gäller FBK är 

det en föränderlig verksamhet som växer hela tiden. Det ställer stora krav på flexibilitet i 

organisationen och uppfinningsrikedom hos personalen. Vi har idag en organisation med 3 grupper, 

en för de som i princip är analfabeter och saknar tidigare skolgång, en för de som kommit lite längre 

och en för de som snart ska gå ut i klass. Utifrån de förutsättningar vi har gör vi så gott vi kan även om 

behoven är stora och resurserna begränsade, främst är tillgången på utbildad personal ett bekymmer. 

Anpassad studiegång 

Förutom hela FBK som alla har anpassad studiegång, har 4 elever har beslut om anpassad studiegång 

i verksamheten. Det rör mindre avsteg från timplanen (i något enstaka ämne) och finns olika 

anledningar. 

Studiehandledning 

Det finns i nuläget ingen elev med särskilt stöd i form av studiehandledning på skolan.  

Måluppfyllelse: 

Målet är delvis uppnått. 

Åtgärder: 

Att fortsätta utveckla arbetet med att identifiera elever som behöver extra anpassningar. 

Att fortsätta arbetet med att göra fungerande anpassningar för de elever som har rätt till dem. 

Att fortsätta arbeta med att skapa fungerande, levande, tillgänglig och överskådlig dokumentation av 

individers och gruppers anpassningar. 

Arbeta vidare med att öka vår individuella och gemensamma kunskap om olika svårigheter. 

Utveckla det förebyggande elevhälsoarbetet genom att vidga vår bild av var ”ordinarie undervisning” 

kan vara. 

Skapa digital dokumentation av elevernas lärande. 

Stärka kunskaperna om nyanländas lärande. 

Arbeta aktivt för att klara framtida kompetensförsörjning, främst i fråga om svenska som andraspåk. 
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