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Abstrakt 

         Vårt syfte med denna studie var att kartlägga gymnasielärares uppfattning 

om och nyttjande av specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion 

samt om det förelåg några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas 

uppfattningar om den specialpedagogiska verksamheten utifrån 

skoltillhörighet, undervisningsämne och yrkesverksamma år som lärare. 

För att nå vårt syfte genomförde vi en enkätstudie bland samtliga 

gymnasielärare på två gymnasieskolor i en mellanstor kommun i Norrland.  

Det framkom en skillnad mellan gymnasielärarnas uppfattning om vilka 

insatser de anser bäst och vilka de använder till elever som riskerar att inte 

nå godkänt i sina kurser. I vår studie visar resultatet, att den enskilde 

gymnasieläraren har makten när det gäller nyttjandet av special-

pedagogens kompetens. Vi har även konstaterat att skolledningen har 

betydelse för hur den specialpedagogiska verksamheten utformas på 

respektive skola. 

 

Sökord: Relationellt perspektiv, kategoriskt perspektiv, specialpedagogik.  
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Inledning 

Under våra verksamma år inom skolan har vi stött på den delade synen på specialpedagogens 

kompetens. Trots att specialpedagogutbildningen funnits i drygt 15 år finns fortfarande 

uppfattningar om att specialpedagogen och specialläraren har samma kompetens. I rapporter 

undersökningar1, samtal med våra kollegor samt intervjuer med skolledare har de olika 

uppfattningar om vad en specialpedagog arbetar med framkommit. Vår reflektion är att om 

personal inom skolans värld inte har vetskapen om skillnaden mellan specialpedagogens och 

speciallärarens kompetens är det förståeligt att den specialpedagogiska kompetensen inte 

efterfrågas fullt ut. 

 

Bakgrunden till vårt arbete är våra erfarenheter främst från grundskola, särskola och 

gymnasium samt tankar och reflektioner vi har haft under vår utbildning till specialpedagoger. 

En av oss är idag verksam inom barn- och ungdomshabilitering. Den andra av oss arbetar 

inom gymnasieskolan och har mött gymnasielärare med en kategorisk syn på elever. Utifrån 

att gymnasiet är en frivillig skolform, finns det gymnasielärare som anser att ”eleven äger 

problemet” om den inte klarar den kurs som läraren undervisar i. En annan erfarenhet är att 

det finns olika syn på elevers svårigheter beroende på om gymnasieläraren undervisar i ett 

kärn- eller karaktärsämne. 

 

I början av 90-talet började specialpedagogutbildningen med ett bredare syfte än den tidigare 

speciallärarutbildningen. Samtidigt kom nya läroplaner för både grundskola2 och 

gymnasium3, vilket innebar förändringar för skolan. Centrala drag i de nya läroplanerna var 

att undervisningen skulle individualiseras och barn, ungdomar samt föräldrar skulle ha mer att 

säga till om i skolan. Under samma tidsperiod stod skolväsendet inför stora omstruktureringar 

genom att bland annat ansvaret för skolan försköts från stat till kommun. Syftet var att 

decentralisera styrningen av utbildning för barn och unga, men även att ”en skola för alla” 

skulle kunna nås genom integrering och inkludering. 

 
 
 

                                                 
1Byström, Anette., Nilsson, Ann-Charlotte. Specialpedagogers verksamhet efter examen. Malmö: Malmö 
Högskola, Lärarutbildningen. 2003. 
2Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: CE 
Fritzes AB, 1998. 
3 Skolverket. 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Stockholm: CE Fritzes AB, 2000. 
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I resultatet från Skolverkets attitydundersökning4 anser ett stort antal lärare att de inte kunde 

upptäcka och ta hänsyn till elever i behov av särkilt stöd i tillräckligt hög grad.  

 

Enligt Emanuelsson et al.5 kan det specialpedagogiska området bland annat förstås utifrån två 

perspektiv: det kategoriska och relationella. Beroende på vilket perspektiv läraren utgår ifrån 

använder hon sig av den specialpedagogiska kompetensen på olika sätt. Ur ett kategoriskt 

perspektiv6 arbetar specialpedagogen med undervisning av enskilda elever i en mindre grupp 

och/eller enskilt i och utanför klassrummet. I ett relationellt perspektiv7 konsulteras och 

arbetar specialpedagogen som handledare, bollplank och pedagog, för att hitta olika metoder, 

för att eleverna ska kunna utvecklas och uppnå målen i den miljö de befinner sig i samt att det 

förekommer pedagogiska diskussioner inom alla nivåer på skolan. Det perspektiv som under 

en längre tid genomsyrat specialpedagogiken är det kategoriska8, där man anser att det är 

elever med svårigheter, med andra ord att det är eleven som har svårigheter och är bäraren av 

problemet. Det andra perspektivet som i dag genomsyrar specialpedagogutbildningens 

examensordning  (Bilaga 1) är det relationella. Utifrån detta perspektiv är det elever i 

svårigheter, och fokus är på pedagogiska lösningar och att elevers problem kan hänföras till 

kontextuella faktorer. 

 

Under vår utbildning till specialpedagoger har vi kommit i kontakt med många olika 

teoretiska perspektiv och för oss har de relationella och kategoriska perspektiven synliggjort 

vår roll som specialpedagog.   

 

Vår erfarenhet när det gäller förväntningar från omgivningen på specialpedagogen, är att 

specialpedagogen ska arbeta mestadels med att undervisa enskilda elever som har svårigheter 

i skolan. Detta har bidragit till att vi vill skriva vårt examensarbete om vilken uppfattning som 

finns bland gymnasielärare om specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion samt om det 

finns några likheter/skillnader bland deras uppfattningar. Vår förhoppning är att vi genom vår 

studie kan skapa en plattform för vårt kommande arbete som specialpedagoger, att vi kan 

”medvetandegöra” och sprida den specialpedagogiska kompetensen samt att vår undersökning 

kan inspirera och motivera fortsatt forskning inom området.  
                                                 
4 http://www.skolverket.se/publikationer?id=346 2006-02-25. Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997. 
5 Emanuelsson, Ingemar. Persson, Bengt och Rosenqvist, Jerry. Forskning inom det specialpedagogiska området 
- en kunskapsöversikt. Stockholm: Liber, 2001.  
6 Persson, Bengt. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber, 2001. 
7 Ibid.   
8 Ibid. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att utifrån ett kategoriskt och relationellt perspektiv 

kartlägga gymnasielärares uppfattning om specialpedagogers kompetens och yrkesfunktion 

samt deras uppfattning om hur den specialpedagogiska kompetensen nyttjas. Vi kommer även 

att undersöka om det finns några likheter/skillnader bland gymnasielärares uppfattningar om 

den specialpedagogiska verksamheten utifrån skoltillhörighet, undervisningsämne och 

yrkesverksamma år som lärare. 

 

Utifrån kategoriskt och relationellt perspektiv blir de centrala frågeställningarna: 

- Hur nyttjas specialpedagogernas kompetens inom aktuella skolor enligt 

gymnasielärarna? 

- Vilken kompetens och yrkesfunktion anser gymnasielärarna att specialpedagogen 

har? 

- Finns det några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas uppfattning om 

specialpedagogisk verksamhet utifrån skoltillhörighet, undervisningsämne eller 

yrkesverksamma år som lärare? 

Centrala begrepp 

Specialpedagogisk kompetens: Här åsyftar vi den kompetens som enligt 

examensbeskrivningen (bilaga 1) krävs för att erhålla specialpedagogisk examen. 

 

Specialpedagogisk yrkesfunktion: Hur specialpedagogen arbetar, med andra ord vad hon gör 

i sitt dagliga arbete. 

 

Kategoriskt perspektiv utgår från en medicinsk-psykologisk förklaringsmodell och ser på 

eleven som en ”elev med svårigheter”. Specialpedagogen arbetar bland annat med 

undervisning av enskilda elever i en mindre grupp och/eller enskilt i och utanför klassrummet. 

Läraren ser på eleven som bärare av problemet. 

 

Relationellt perspektiv utgår från en sociokulturell förklaringsmodell och ser på eleven i 

interaktion med omgivningen och benämner den ”elev i svårigheter”. Specialpedagogen 

konsulteras i syfte att anpassa undervisningen till elevers behov. Läraren ser elevens olika 

behov och inser att studiesvårigheterna kan bero på kontextuella faktorer. 
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Bakgrund 

Vår litteraturgenomgång grundar sig dels på litteratur som behandlar specialpedagogik, 

specialpedagogers erfarenheter, kompetens och yrkesfunktion dels de perspektiv som styr 

valet av olika arbetssätt och metoder lärare använder när det gäller elever i behov av stöd. Vår 

kunskap och erfarenhet har erhållits utifrån våra möten med kollegor, skolledare och elever i 

nuvarande och tidigare arbeten.  

 

Vi har valt att fokusera på följande faktorer som vi även har som rubriker: 

specialpedagogikens framväxt och faktorer som påverkar specialpedagogisk verksamhet. 

Specialpedagogikens framväxt 

Ämnet specialpedagogik är mångfacetterat och svår definierat.  Persson9 menar att 

specialpedagogiken härstammar från det medicinska området dvs. patologin. Även om 

specialpedagogikens företrädare är måna om att lyfta fram dess särart finns det många likheter 

med allmän pedagogik.  

 

Den funktion specialpedagogiken har haft i skolan har av tradition byggt på värderingar och 

uppfattningar kring vad som anses som normalt respektive avvikande. Under nästan hundra år 

har det i skolan funnits speciallärare. Dessa hade som uppgift att bland annat ansvara för att 

specialundervisa elever och underlätta den ordinarie undervisningssituationen. Detta skedde 

genom att specialläraren fick ta över ansvaret för avvikande och störande elever som 

organiserades i olika specialklasser, kliniker eller mindre grupper10 vilket innebar risk för 

stämpling och segregering av elever.  

 

Persson skriver: ”Det är skolans ansvar att möta elevens svårigheter med pedagogiska, 

organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna reduceras”11. Innebörden 

av detta pekar även skolverket på i sin redovisning av regeringsuppdraget kring de 

handikappolitiska målen12. Där påtalar man den förändrade synen på den specialpedagogiska 

verksamheten, från att stödja enskilda barn i svårigheter till att se de svårigheter som uppstår 

                                                 
9 Föreläsning av Bengt Persson 2006-03-29 ”Gymnasieungdomars studiesituation”.  IV- Symposium i en 
mellanstor stad i Norrland  
10 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1502 2006-03-14. Skolverkets analys av faktorer som påverkar 
möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. 
11 Persson. (2001). s. 18 
12 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1502 2006-03-14 
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mellan individen och den pedagogiska miljön. Även synen på elever har förändrats från att 

vara elever med särskilda behov till elever i svårigheter.13 Den nya benämningen kan ses som 

ett ställningstagande mot segregering av elever i skolan och kan tolkas som en markering att 

svårigheterna nödvändigtvis inte ligger hos eleven utan uppkommer i samspelet mellan 

individen och miljön. 

 

1986 tillsattes en utredning för att granska speciallärarutbildningen, vilket ledde till att den 

lades ner 1989 och ersattes av en ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 1990. I den nya 

utbildningen fick specialpedagogerna grundläggande kunskaper inom utvecklings- och 

forskningsmetodikområdet, för att kunna driva pedagogiskt utvecklingsarbete i kommunerna. 

Yrkesrollen vidgades till att förutom undervisning också innefatta rådgivning samt att 

seminarietraditionen kompletterades med stark forskningsanknytning.14 Med den handledande 

kompetensen hoppades staten att specialpedagogen skulle arbeta via läraren och att ett 

inkluderande av elever i behov av särskilt stöd skulle ske genom att dessa elever i större 

utsträckning skulle få vara kvar i sin ordinarie undervisningsgrupp15. 

 

Högskoleverket beskriver i sin rapport kring utvärderingen av specialpedagogprogrammen i 

Sverige16  att det skett ett paradigmskifte i omsorgen av människor i behov av stöd, vilket den 

nya specialpedagogutbildningen och dess förordning påvisar. Man menar att det är ett 

ideologiskt ställningstagande mot kategoriska och för relationella förklaringar. 

Faktorer som påverkar specialpedagogisk verksamhet 

Vi båda arbetade inom skolan under 90-talet då specialpedagogutbildningen var ny och de 

gamla speciallärarna skulle ersättas av specialpedagoger med förnyad kunskap och syn på 

lärande. Under samma tidsperiod stod man inför stora omstruktureringar inom skolväsendet. 

Ansvaret för skolan skulle förskjutas från staten till kommunen för att decentralisera 

styrningen av utbildning för barn, ungdomar och vuxna. I början av 1990-talet kom nya 

läroplaner inom grundskola 17 och gymnasium18 som också innebar förändringar för varje 

                                                 
13 Emanuelsson et al.(2001) 
14 Marmgren- Hansen, Audrey. Specialpedagoger - nybyggare i skolan. Stockholm: HLS Förlag, 2002.  
15 Ibid. 
16 http://web2.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/2006/060228.shtml 2006-03-15. Utvärdering av 
specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor 
17 Skolverket. Lpo-94 
18 Skolverket. Lpf- 94 
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enskild skola. De mest centrala dragen i dessa var att undervisningen skulle individualiseras, 

och barn och föräldrar skulle ha mer att säga till om när det gällde skolan.  

 

Den tradition som funnits inom specialpedagogiken när det gäller synen på elever som har 

behov av hjälp och stöd, är det kategoriska perspektivet. Utifrån detta perspektiv anser man 

att eleven är bärare av problemet med andra ord, att det är elever med svårigheter. Ofta 

uppfattas och beskrivs den enskilda elevens svårigheter som individbundna. Åtgärderna som 

föreslås handlar ofta om särskilda insatser fokuserade på svårigheterna.19 

 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 9420, står det att undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att särskild uppmärksamhet måste 

ägnas åt de elever som av olika anledning har svårt att nå målen för utbildningen. Vidare står 

det, att varje elev skall få stimulans och ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 

samt att skolan skall sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och 

arbetsformer. För att inta ett relationellt perspektiv som är långsiktigt i sin omfattning handlar 

det om att kunna hitta lösningar som involverar alla lärare och som kräver att skolans 

organisation och system ses över.21Vår tolkning är att skolan ska se elevens möjligheter till 

utveckling och att det pedagogiska arbetet skall anpassas till var och ens förutsättningar 

istället för att förlägga problemet till enbart eleven. Effekten av ett kategoriskt perspektiv är 

att man fokuserar på eleven och inte på den övriga verksamheten i skolan. När det gäller 

tidsaspekten används den specialpedagogiska verksamheten genom att rädda situationen för 

stunden som till exempel särskilda undervisningsgrupper eller punktmarkering av stökiga 

elever, vilket blir ett kortsiktigt mål.22 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Emanuelsson et al. (2001) 
20 Skolverket. Lpf- 94 
21 Persson. (2001). s. 145 
22 Myndigheten för skolutveckling. Elever som behöver stöd men får för lite. Stockholm: Liber Distribution,  
2005 
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Det finns teoretiska analysmodeller som både Emanuelsson et al.23 och Persson illustrerar. 

Modellerna visar på olika sätt att förstå den specialpedagogiska verksamheten. Vi har nedan 

illustrerat den modell som Persson tagit upp.24 

 

______________________________________________________________________ 
Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

______________________________________________________________________ 
Uppfattning av pedagogisk   Förmågan att anpassa  Ämnesspecifik och  
kompetens   undervisning och stoff  undervisningscentrerad 
   till skilda förutsättningar  

för lärande hos elever 
______________________________________________________________________ 
Uppfattning av special-  Kvalificerad hjälp att Kvalificerad hjälp direkt 
pedagogisk kompetens  planera in differen- relaterad till elevers 
   tiering i undervisning uppvisade svårigheter 
   och stoff 
______________________________________________________________________ 
Orsaker till special-  Elever i svårigheter Elever med svårigheter 
pedagogiska behov  Svårigheter uppstår i Svårigheter är antingen 
   mötet med olika  medfödda eller på  
   företeelser i uppväxt- annat sätt individbundna 
   och utbildningsmiljön 
______________________________________________________________________ 
Tidsperspektiv   Långsiktighet  Kortsiktighet 
______________________________________________________________________ 
Fokus för special-  Elev, lärare och  Eleven 
pedagogiska åtgärder  lärandemiljö 
______________________________________________________________________ 
Förläggning av ansvaret  Arbetsenheter (-lag)  Speciallärare, special- 
för specialpedagogisk  och lärare med aktivt pedagoger och elevvårds- 
verksamhet   stöd från rektor  personal 
______________________________________________________________________ 

 

Det finns ett flertal olika faktorer som påverkar den specialpedagogiska verksamheten. Vi har 

valt följande: Samhällsstruktur, skolledning, specialpedagogen, arbetslag, lärare och 

lärandemiljö. 

Samhällsstruktur 

Den allmänna uppfattningen på politiker-, förvaltnings-, och skolledarnivå är att den 

specialpedagogiska kompetensen skall vara inriktad mot handledning anser 

                                                 
23 Emanuelsson et al. (2001) 
24 Persson. (2001). s. 143 
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Utbildningsdepartementets expertgrupp med uppdrag att främja diskussion och utveckling av 

goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse för elever i behov av stöd.25  

 

Diagnostiseringen har ökat de senaste åren, när det gäller elever som har svårigheter i skolan, 

vilket medför en etikettering och kategorisering av eleven. Bidragande orsak till att 

diagnostiseringen har ökat, är att det är lättare att få resurser till skolorna om det finns 

utredningar och diagnoser på elever, vilket Skolverkets rapport om de tre magiska G:na tar 

upp.26 

 

Jacobssons artikel i tidskriften Specialpedagogen27 samt i Byström och Nilssons rapport28 tar 

man upp den ökade tendensen till allmänna stödåtgärder för elever som ”inte passar in”. En 

orsak till detta kan vara de ekonomiska nedskärningarna som tvingar skolorna att skapa 

klasser med fler elever, elever som är i behov av särskilt stöd får svårigheter att fungera i 

dessa stora grupper och lösningen blir mindre segregerande undervisningsgrupper för dessa 

elever. 

 

Vi anser att segregering finns inbyggt i det gymnasiala skolsystemet genom att de elever som 

inte har klarat godkänt i svenska, engelska och matematik i årskurs nio, inte är behöriga att gå 

ett nationellt program. Dessa elever är hänvisade till det Individuella programmet. Detta 

innebär att fler går gymnasiet än som söker, vilket även Persson i sin föreläsning poängterar.29  

 
I den kommun som vi har genomfört studien, finns det för kommunen en gällande 

”Elevhälsoplan för förskola och skola”30. I elevhälsoplanen framgår tydligt vad 

specialpedagogiskt arbete ska inriktas på. Den följer i stor utsträckning de utbildningsmål som 

anges i specialpedagogutbildningen, vilket visar att kommunens intentioner grundar sig på 

specialpedagogens examensförordning.  

                                                 
25 Utbildningsdepartementet. Elevens framgång - skolans ansvar. Stockholm: Fritzes, 2001. Nationella 
kvalitetsgranskningar, 2000.  
26  Skolverket. Tre magiska G:n- skolans insatser för elever med funktionshinder. Stockholm: Liber Distribution, 
2001.  
27 Jacobsson, Helena, ”Svaga elever drabbas hårdast av bristfällig skolledning”. Specialpedagogen  nr 5 
 2005: s.39-40 
28 Byström, A & Nilsson, A-C. ( 2003) 
29 Föreläsning av Bengt Persson 2006-03-29  
30 Elevhälsoplan för förskola och skola 2005-2010. Berndtssons tryckeri, 2005  
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Skolledning 

Rektor i egenskap av pedagogisk ledare kan inte frånta sig ansvaret för specialpedagogiska 

funktionen i skolan. Skolledningens förväntningar oavsett innehåll, påverkar 

specialpedagogens, kollegors och elevvårdens syn på den specialpedagogiska yrkesfunktionen 

samt deras sätt att identifiera och avgränsa det specialpedagogiska uppdraget gentemot 

närliggande yrkeskategorier.31 Marmgren- Hansen skriver att det inte alltid är elevernas behov 

som styr specialpedagogernas arbete utan skolans struktur och aktörer.32 

 
Skolverket33 och den expertgrupp inom Utbildningsdepartementet34 som har uppdrag att 

främja diskussion för ökad måluppfyllelse, menar att det finns olika uppfattningar som kan 

ställas mot varandra inom ett kollegium eller mot skolledningen när det gäller 

specialpedagogens uppdrag och arbetsuppgifter. Förväntningarna på specialpedagogen kan 

vara att hon ska stå för och hantera ett exkluderande arbetssätt. Detta betyder att 

skolledningen i många fall kan hamna i svåra dilemman när lärarna har krav på sin 

arbetssituation. Den enkla lösningen skulle då kunna vara att vidta segregerande åtgärder och 

därmed blir specialpedagogens arbete mer likt den traditionella speciallärarens. Denna 

problematiserande och ifrågasättande kultur är inte alltid efterfrågad på skolan. Detta 

bekräftar också rapporten ”Elevens framgång - skolans ansvar”.35 Där skriver man bland 

annat att specialpedagogens handledande funktion har varit svår att etablera i skolvardagen. 

Det främsta skälet till detta tros vara att brister i undervisningen kan komma att utpekas som 

orsaker till att vissa elever får svårigheter i skolan. Detta kan då upplevas som kritik mot 

kollegors arbete och verksamhet och risken finns att specialpedagogen upplevs som ett hot 

mot tidigare traditioner. Därför är det viktigt med skolledningens mandat och stöd för hur det 

fungerar för specialpedagogen.36  

 
Persson tar upp att det vore önskvärt att alla lärare som är verksamma inom skolan fick 

möjlighet att tillägna sig en fördjupad pedagogisk kompetens när det gäller 

specialpedagogik37, vilket även Myndigheten för skolutveckling tar upp i sin rapport.38 

                                                 
31Byström, A & Nilsson,A-C. (2003) 
32 Marmgren- Hansen.(2002) 
33 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1502 2006-03-14 
34 Utbildningsdepartementet. (2001)  
35 Ibid. 
36 Byström,A & Nilsson, A-C. (2003) 
37 Persson. (2001) 
38 Myndigheten för skolutveckling. (2005) 
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Specialpedagog 

Vi har upplevt att specialpedagogerna vill arbeta väldigt olika och att det är upp till varje 

rektor att styra den specialpedagogiska yrkesfunktionen. Marmgren- Hansen skriver att skolan 

och dess verksamhet också kan beskrivas som behovsstyrd. Specialpedagogernas arbete styrs 

av de uppgifter de får av skolans personal utifrån de behov man anser vara störst. Det innebär 

att den specialpedagogiska verksamheten inte kan vara entydig och likriktad.39 

 
Det specialpedagogiska stödet till lärare, arbetslag och skolledning och deras förebyggande 

uppgift riskerar att bli outnyttjat genom att specialpedagogerna i större utsträckning nyttjas till 

direkt undervisning för en mindre grupp elever. Detta medför att specialpedagogens 

kompetens som konsult och kunskapsbyggare förloras. Myndigheten för skolutveckling visar 

i sin rapport, att på skolor där specialpedagogen arbetade förebyggande och konsultativt fick 

skolorna mindre behov av sedvanlig specialundervisning och små undervisningsgrupper.40 

 
Genom att använda sig av den specialpedagogiska kompetensen med ett relationellt 

perspektiv och fokusera på de svårigheter som uppstår i samverkan mellan individ och den 

pedagogiska miljön finns det bättre förutsättningar för ett inkluderande synsätt för elever i 

behov av stöd. Om lärarna arbetar med ett deltagarperspektiv sker undervisningen efter 

elevens behov i klass, grupp och även i en till en undervisning.41 Det relationella 

perspektivets42 syn på lärandet och elever är att elever ska kunna utvecklas i den miljö de 

befinner sig i. En god lärandemiljö karakteriseras av en helhetssyn, sammanhang och vuxna 

som utgår ifrån elevens styrkor och behov. 43 

Arbetslag 

Vi anser att arbetslaget är ett forum där lärare har möjlighet till ett smidigt informationsutbyte 

samt möjligheter att diskutera undervisningsstrategier. Utbildningsdepartementet tar upp 

betydelsen av ämnesövergripande arbetslag för att skapa helheter och pedagogisk 

differentiering för att se och uppmärksamma varje elev.44 Genom stöd av kollegor ökar 

möjligheterna att undervisa elever i behov av stöd inom klassens ram samt att det medför en 

ökad kunskap om varje elev. Tøssebro skriver följande: 

                                                 
39 Marmgren- Hansen. (2002) 
40 Myndigheten för skolutveckling. (2005) 
41 Jacobsson, Helena, Specialpedagogen, nr 5. (2005) 
42 Skolverket. (2001)  
43 Utbildningsdepartementet. (2001)  
44 Ibid. 
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”Inkluderande undervisning och integrering förutsätter en väl integrerad samverkan i arbetslag som 
är ansvariga för undervisningen. Representanter för olika kompetensområden, inklusive 
specialpedagogik, måste samverka för att det ska vara möjligt att framgångsrikt möta den variation av 
elevers behov som uppträder i sammanhållna grupper”.45 
 

Lärare 

Marmgren- Hansen46 menar att specialpedagogisk verksamhet styrs av lärarna. De är de 

informella innehavarna av makten i strukturen då det gäller barn i behov av särskilt stöd och 

att dessa ger specialpedagogen tillgång till att komma in i skolan med den nya 

specialpedagogiska verksamheten. Vidare menar hon att det ofta är eleven som får vara den 

som får inta rollen ”att vara i behov” när det egentligen kan handla om behov hos läraren eller 

resursbrist. 

 

Gymnasielärarens uppfattning om sin yrkesfunktion har betydelse för den specialpedagogiska 

verksamheten. Av tradition granskas och ifrågasätts kollegors arbete alltför sällan.47 Att som 

specialpedagog arbeta tillsammans med läraren i klassrummet och/eller i dialog, ger 

förutsättningar för att ta del av varandras kunskaper och erfarenhet samt att praktisera olika 

arbetssätt. Detta kan bidra till att elever får vara kvar i klassrummet. Beroende på lärarens syn 

på sin yrkesroll kan hon uppleva specialpedagogens närvaro samt råd som negativ kritik 

genom att brister i undervisningen kan komma att utpekas som orsak till att vissa elever får 

svårigheter i skolarbetet48. Detta är en av specialpedagogernas svårigheter utifrån sin 

kompetens, vilket även Persson49 tar upp. 

 

Helldin50 menar att lärarens metoder (här anser vi att förhållningssätt är en metod) och 

pedagogik, gruppens inställning, hur skolan är organiserad, personal samt rektors inställning 

har betydelse för elever som har studiesvårigheter. 

 

I Lpf 94 står det att läraren skall planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta 

eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer samt utgå från den enskilde elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det är angeläget att eleven känner en delaktighet 

                                                 
45 Tøssebro, Jan. (Red). Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur, 2004. s. 106 
46 Marmgren- Hansen. (2002) 
47 Utbildningsdepartementet. (2001) 
48 Ibid. 
49 Persson. (2001) 
50 Helldin, Rolf. Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan. En granskning av skoldemokratins 
innebörder och kvalitet. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
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och är inkluderad i den vanliga undervisningen. En betydelsefull faktor för att elever i 

svårigheter skall lyckas är den engagerade läraren. Genom att läraren gör små individuella 

anpassningar i undervisningen bidrar det till att eleverna känner sig delaktiga i klassen samt 

att de känner sig framgångsrika och har möjlighet att lyckas.51 

Genom diagnostisering kan läraren frånta sig ansvaret på grund av att det är eleven som har 

svårigheter och att det finns ”specialister” på eleven i svårigheter inom skolan, vilket kan 

medföra att ansvaret förs över till specialpedagogen.52  Detta får ofta till följd att elever 

plockas ut från klassen till en annan lokal, vi segregerar eleven från den övriga gruppen. 

 

I de nationella kvalitetsgranskningarna fann expertgruppen att den helhetsorienterade synen 

på elever avtog ju högre upp i årskurserna lärarna undervisade, och att lärarna fokuserade mer 

på ämneskunskaper53. När det gäller faktorer som påverkat eleverna att klara sina studier 

ansåg lärare inom gymnasieskolan att motivationsfaktorn var avgörande för att klara 

studierna. Inom grundskolan ansåg lärarna att det var elevernas bristande kapacitet i relation 

till uppställda mål som orsakade problem. 54 

 
Det finns risk för segregerande lösningar om skolorna inte medvetet använder strategier för 

hur man organiserar de insatser som ges till elever i behov av stöd. Detta är beroende av 

vilken struktur och klimat som finns på arbetsplatsen, vilken syn läraren har på sin yrkesroll 

samt vilka kompetenser hon har när det gäller elever i svårigheter. En annan orsak till 

särskilda undervisningsgrupper är att vissa lärare inte vill att elever i svårigheter skall vara 

kvar i klassrummet, att de inte har något i vanliga klasser att göra. Detta  kan bero på att lärare 

saknar erfarenhet och inte bemästrar att tillrättalägga undervisning så att den passar alla 

elever.55 I Skolverkets attitydundersökning från 2003 framkom att lärare med längre 

erfarenhet i högre grad bedömer att de har kunskaper och kompetens att upptäcka elevers 

stödbehov och att ge stödet.56  

                                                 
51 Skolverket (2001) 
52 Persson. (2001) 
53 Utbildningsdepartementet. (2001)  
54 Skolverket (2001) 
55 Ibid. 
56 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1287 2006-04-04. Skolverkets attitydundersökning 2003. 
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Lärandemiljö 

Lärandet sker bland annat i sociala sammanhang och betydelsen av elevens delaktighet i 

klassens aktiviteter har inverkan på hur eleven tillgodogör sig kursinnehållet.57  

Vidare visar samma rapport från Skolverket att de elever som hade behov av stöd inte erbjöds 

möjlighet att vara aktivt deltagande i klassens aktiviteter samt att de sällan erbjöds alternativa 

möjligheter inom klassens ram.58 Utbildningsdepartementets expertgrupp anser att skolorna 

bör fokusera på lärandemiljön i större utsträckning för att förstå den enskilda eleven. 59 

 

I Skolverkets analys av faktorer inom skolsektorn som påverkar möjligheter att uppnå de 

handikappolitiska målen 60 poängterar man det inkluderande synsättet vilket har betydelse för 

elevers delaktighet och gemenskap. Elevers behov och situation skall bedömas i ett 

helhetsperspektiv samt att insatserna skall vara icke segregerande. Vidare anser man att 

utbildningen så långt det är möjligt ska anpassas inom den ordinarie verksamheten för elever i 

behov av stöd. Specialpedagogen har en betydelsefull roll i detta sammanhang, vilket 

Skolverkets analys betonar.  

Metod  

Metodval  

Vi har valt en kvantitativ studie på grund av att vi ville ta reda på många personers 

uppfattning, fördelningen mellan de olika uppfattningarna samt om det finns några 

likheter/skillnader bland dem. Studien är uppbyggd på oordnade kategoriska variabler, vilket 

innebär att det inte finns någon bakomliggande värdering i svarsalternativen.61 Målsättningen 

med en kvantitativ analys är att undersöka, hur på förhand definierade företeelser, egenskaper 

och innebörder fördelar sig mellan olika grupper i en population samt om det föreligger något 

samband mellan dessa.62  

Undersökningsgrupp 

Urvalet av informanter har skett utifrån flera aspekter. En av oss arbetar idag inom denna 

skolform som vi undersöker. En annan aspekt är att tydliggöra vilka attityder och 

                                                 
57 Skolverket (2001)  
58 Ibid. 
59 Utbildningsdepartementet. (2001) 
60 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1502.2006-03-14.  
61 http://infovoice.se/fou/bok/10000014.htm 2006-02-23 
62 Starrin, Bengt & Per-Gunnar Svensson. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 1994.  
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uppfattningar som finns inom aktuell verksamhet för att kunna medvetandegöra och 

synliggöra den kompetens specialpedagogerna besitter.Gymnasiet är den skolnivå som inte 

använder specialpedagogens kompetens fullt ut vilket rapporter63och vår erfarenhet har 

påvisat vid samtal med specialpedagoger, skolledare och lärare. 

 

I vår studie har vi delat ut enkäter till samtliga gymnasielärare i två av gymnasieskolorna 

inom det geografiska området vi har avsett att studera.  

 

Vi har under hösten 2005 intervjuat skolledare på respektive skola. Vid dessa intervjuer 

framkom det att de aktuella skolorna använt och använder specialpedagogen och hennes 

kompetens på olika sätt, vilket vi vidare beskriver under respektive skola. 

 

Skola A har nio olika gymnasieprogram med både yrkesförberedande och teoretiska program, 

där de teoretiska överväger. Denna skola har 1690 elever och där arbetar 132 lärare. 

Inom skola A framkom det vid intervjuerna med skolledarna, att kunskapen om den 

specialpedagogiska kompetensen varierar. På aktuell skola har man valt att successivt 

förändra specialpedagogens yrkesfunktion. För åtta år sedan fanns det en speciallärare på 

skolan som enbart arbetade med enskild undervisning och idag är det fyra specialpedagoger 

anställda samt ytterligare en specialpedagog anställs från och med hösten 2006. Idag arbetar 

specialpedagogerna på denna skola inte enbart med undervisning utan också konsultativt och 

handledande. En bidragande faktor till denna förändring kan vara att skolledningen har 

utökats med en rektor med specialpedagogisk examen och specialpedagogerna på skolan har 

arbetat aktivt med att förändra yrkesfunktionen. 

 

Skola B har tolv olika gymnasieprogram med både yrkesförberedande och teoretiska program, 

där de yrkesförberedande dominerar i deras utbud av verksamhet. Denna skola har 1200 

elever och där arbetar 98 lärare. Fram till och med läsåret 2004/2005 arbetade special- 

pedagogerna mestadels med enskild undervisning. På aktuell skola framkom det vid 

skolledarintervjuerna, att från och med detta läsår har specialpedagogerna ett annat uppdrag 

mot tidigare. Skolledningen hade tydliga intentioner om hur en förändrad funktion för 

specialpedagogerna skulle formas. Under ett års tid arbetade specialpedagogerna med en 

mentorspärm som skulle ligga till grund för hur aktuell skola ska arbeta för att möta elever i 

                                                 
63 Byström, A & Nilsson, A-C. (2003)  
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behov av stöd. I mentorspärmen ingår bland annat en arbetsplan för specialpedagog-

funktionen. För att förankra skolledningens intentioner och mentorspärmen, genomfördes 

studiedagar med gymnasielärarna. Enligt skolledarna har detta mottagits med blandade 

reaktioner hos lärarna och specialpedagogerna. Det förändrade arbetssättet innebär att 

skolledare och specialpedagogerna ser på den specialpedagogfunktionen som en förstärkning 

till den övriga pedagogiska verksamheten och en del i elevhälsans arbete. Detta innebär att 

specialpedagogerna ser hela skolmiljön som viktig för att hitta orsaker och svar till att elever 

hamnat i skolsvårigheter. På detta sätt vill specialpedagogerna medverka till ett 

perspektivskifte, från ett individperspektiv till ett inkluderande synsätt. Idag arbetar fyra 

specialpedagoger inom skola B. 

Instrument och tillvägagångssätt  

Vid utformning av enkät (bilaga 5) har vi använt oss av Bell64 samt Ejlertsson65och följande 

har varit viktigt för oss att tänka på: 

– att ta med bakgrundsfrågor 

– att försöka utforma frågorna så att inga tolkningsproblem uppstod 

– att frågorna blir ställda med ett språk som är anpassat till målgruppen 

– att svarsalternativen kunde härledas till de teoretiska perspektiven 

– att få symmetri bland frågorna och att ha dessa klart åtskilda på ett överskådligt sätt 

– att alla rutor skulle finnas till höger 

– att vara noga med frågornas ordningsföljd 

– att antalet frågeställningar inte blev för många 

 

För att mäta människors inställning till vissa företeelser använde vi rangordning av alternativ i 

två av enkätfrågorna. Efter färdiggjord enkät började arbetet med följebrevet. Det 

formulerades för att tilltala och intressera målgruppen att medverka i enkäten. I följebrevet 

(bilaga 4) utlovades anonymitet samt frivillighet att besvara enkäten66. 

 

En pilotundersökning genomfördes på en av skolorna bland specialpedagoger och 

gymnasielärare. Dessa tio personer fick i uppgift att lämna synpunkter på enkätens 

utformning, frågekonstruktionen, tidsåtgång samt om det fanns någon fråga som saknades för 

                                                 
64 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2000. 
65 Ejlertsson, Göran. Enkäter i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 1996. 
66 Ibid. 
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att besvara syftet.67 (Bilaga 2) Utifrån deras synpunkter ändrades ett fåtal formuleringar i 

ursprungsenkäten. 

 

Följebrev och enkäter kopierades på våra arbetsplatser. Vi hade tidigare fått tillåtelse av våra 

arbetsgivare att kopiera på deras bekostnad. Enkäterna lades i kuvert som respondenterna 

sedan klistrade igen efter besvarandet för att garantera anonymitet. Tillvägagångssättet för hur 

dessa distribuerades samt introducerades har skilt sig åt mellan skolorna.  

 

När det gäller skola A pratade en av oss med enhetschef samt en rektor. Rektor lyfte frågan 

om enkätstudien i skolledningen och vi fick tillåtelse att genomföra den. Vidare pratade en av 

oss med alla rektorer på skolan och instruerade hur de skulle hantera enkäten samt att de fick 

enkäterna i sin hand. 

 

På skola B vidtalades en av rektorerna som i sin tur tog upp det i ledningsgruppen. Efter 

klartecken från ledningsgruppen gick en av oss tydligt igenom hur enkätförfarandet skulle 

ske. Därefter lämnades alla enkäter till vidtalad rektor, som i sin tur distribuerades dem till 

övriga rektorer. Rektorerna på dessa två skolor delade sedan ut enkäten på en av 

återkommande träffar med sin lärarpersonal. Detta förfaringssätt när det gäller 

distributionsform kallas gruppenkät.68 Rektorerna fick tillsammans med enkäterna ett 

informationsblad (bilaga 3) där det framgick hur de skulle gå tillväga. Instruktionerna var att 

rektorerna skulle dela ut och samla in besvarade enkäter vid samma tillfälle. Detta skedde inte 

på skola B, där enkäterna delades ut och fick lämnas in vid ett senare, valfritt tillfälle. 

Databearbetning 

Vår intention var att rangordna vissa frågor men när vi skulle bearbeta våra enkäter visade sig 

att dataprogrammet Artologik, Query & Report 2.0-1, som vi använde oss av, inte hade den 

funktionen. Detta medförde att vi redovisat de tre högst rangordnade alternativen utan 

inbördes rangordning på dessa frågor.  

 

När vi utformade enkätfrågorna tänkte vi på att svaren skulle kunna kategoriseras och belysas 

utifrån de två teoretiska perspektiven, kategoriskt och relationellt samt att vi skulle få svar på 

vårt syfte med undersökningen. Vid bearbetandet av enkäterna kategoriserade vi 

                                                 
67 Bell. (2000) 
68 Ejlertsson. (1996) 
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undervisningsämnena i karaktärs- och kärnämnen. Under variabel karaktärsämnen har vi 

sorterat in ämnen som är specifika på yrkesförberedande program till exempel media, 

fritidsverksamhet och ellära. Under variabeln kärnämnen finns basämnen som till exempel 

matematik, samhällskunskap och språk. 

 

Vi har även kategoriserat programmen i teoretiska och yrkesförberedande. Exempel på 

teoretiska program är Samhällsvetenskapliga, Teknik och Naturvetenskapliga. Inom 

yrkesförberedande program ingår till exempel Hotell och Restaurang, Bygg och Omvårdnads.  

Vi har redovisat resultatet i procent. I våra figurer har vi använt oss av grupperade 

stapeldiagram69 för att åskådliggöra och jämföra de olika variablerna skola, ämne och 

yrkesverksamma år. 

 
När det gällde verksamma år inom yrket har vi valt att göra jämförelser mellan två 

åldersgrupper, 0-5 år och 21 år och mer. Vi har redovisat dessa två åldersgrupper för att se om 

det finns någon skillnad respektive likhet beroende på om man är relativt ny inom yrket eller 

har lång erfarenhet. 

 

Vi har i vår analys och presentation redovisat enkätfrågorna sex till nio utifrån perspektiven 

kategoriskt och relationellt. 

 

Enkätfrågorna sex och sju handlar om gymnasielärares uppfattning och insatser till elev som 

riskerar att inte nå godkänt. På dessa frågor valde vi att dela in svaren på följande sätt: 

 

Kategoriskt: 

 Inga insatser 

 Specialpedagogen som en resurs i klassrummet 

 Eleven får gå till specialpedagogen     

 Eleven och några andra elever får sitta i ett annat rum och få stöd och hjälp av 

specialpedagogen    

 Resursperson/assistent 

 

                                                 
69 Ejlertsson. (1996) 
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Relationellt: 

 Konsulterar/Rådfrågar specialpedagogen för att diskutera olika alternativa metoder 

som jag kan använda mig av i klassrummet  

 Rådfrågar mitt arbetslag    

    

 
 

 

 

Enkätfrågorna åtta och nio handlar om gymnasielärarens uppfattning om specialpedagogens 

yrkesfunktion och kompetens. På dessa frågor valde vi att dela in svaren på följande sätt: 

  
Kategoriskt: 

 Handledning/samtal med enskilda elever 

 Ger stöd och undervisning till elever i klassrummet 

 Ger stöd och undervisning till elever utanför klassrummet 

 Ansvarar för utredning/kartläggning av elev 

 Upprättar åtgärdsprogram 

 Ingår i elevvårdsgruppen/teamet  

 Deltar vid EVK 

 
 
Relationellt: 

 Är ett stöd för lärare i klassrummet 

 Deltar vid elevsamtal tillsammans med mentor 

 Deltar vid föräldrasamtal tillsammans med mentor 

 Tar initiativ och driver utvecklingsarbeten inom verksamheten 

 Hittar olika alternativa hjälpmedel för elever i svårigheter  

 Hittar olika alternativa metoder för lärare som har elever i svårigheter 

 Medverkar i pedagogiska diskussioner tillsammans med skolledning 

 Medverkar i pedagogiska diskussioner i arbetslagen inom skolan 

 Konsulteras/rådfrågas av enskilda lärare när den behöver råd och stöd  

 Konsulteras/rådfrågas av arbetslag när de vill få råd och stöd  

 Handledning av arbetslaget 
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Etiska avgöranden  

Anonymitet och konfidentialitet är viktiga aspekter i forskning oberoende vilken metod som 

används. Ett moraliskt forskningsbeteende är att arbeta på ett sätt så att resultatet inte kan 

härledas till någon specifik person. I vår studie frågade vi efter vilket ämne samt program 

respondenten arbetade inom, vilket gjorde att anonymiteten inte kunde säkerställas. Däremot 

när vi bearbetade bakgrundsfrågorna, kategoriserade vi både ämne och program, vilket 

medförde att konfidentialitet kunde uppnås. Fullständig information har getts till 

respondenterna genom följebrevet, där det framgick vilket syfte vi hade med undersökningen. 

Utifrån vad vi kan se, finns ingen påtaglig risk att någon av respondenterna kommer att ta 

skada som kan relateras till deltagandet i studien. 

 

Reliabilitet och validitet 

Trovärdigheten påverkas av strukturen och standarden i en kvantitativ enkätundersökning. Vi 

anser att vi har god reliabilitet genom att samma enkätfrågor har gått ut till samtliga deltagare 

i studien under likartade omständigheter och genom ett likartat bearbetningsförfarande samt 

att bortfallet är litet. 

 

Validiteten har säkrats genom att en pilotundersökning genomfördes och dessa personer fick 

tycka till om de ansåg att det saknades någon fråga för att syftet skulle uppnås. En felkälla 

som kan ske vid studier och enkätundersökningar är att respondenterna lämnar förväntade 

svar vilket färgar resultatet. En kommentar från pilotstudien var att det är en bra enkät 

eftersom jag inte vet vad ni är ute efter för svar. Vi anser att vi i vår undersökning har fått en 

uppfattning om hur gymnasielärarna ser på specialpedagogens yrkesfunktion och kompetens 

inom aktuella skolor. 

Vår roll 

Vi har under vår utbildning mött olika teoretiska perspektiv inom den specialpedagogiska 

forskningen. Vi anser att utbildningen till stor del har präglats av det relationella perspektivet, 

vilket innebär att vi kan vara färgade av vårt synsätt vid tolkning av materialet. Fördelar i vårt 

arbete är att vi är två stycken, har erfarenhet från skolans olika nivåer samt att vi har haft en 

handledare. 
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Resultat och analys. 

I denna studie har vi analyserat 194  besvarade enkäter från gymnasielärare i en mellanstor 

kommun i Norrland. Svarsfördelningen mellan skolorna är skola A 56 % och skola B 44 %. 

Differensen mellan procenten kan förklaras genom att på skola A arbetar fler lärare. 

Program 

Svarsfördelning på besvarade enkäter är att 41 % arbetar inom teoretiska program och  

51 % inom yrkesförberedande program. Internt bortfall är 8 %.  

Yrkesverksamma år 

När det gäller antalet år som gymnasielärare har arbetat, är övervägande antalet erfarna lärare. 

45 % av dem som besvarade enkäten har arbetat mer är 21 år.  19 % har arbetat 0-5 år. 35 % 

har således arbetat mellan 6 – 20 år i yrket. Internt bortfall är 1 %. 

Ämne 

54 % undervisar i kärnämnen och 40 % undervisar i karaktärsämnen.  

Internt bortfall är 6 %. Denna fördelning ser vi som logisk då kärnämnen ingår i samtliga 

program inom gymnasieskolan, vilket gör att det rimligtvis bör vara fler kärnämneslärare. 
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Vilken kontakt har gymnasielärare med specialpedagogen på sin arbetsplats? 

På denna fråga fick respondenterna kryssa i så många alternativ som de tyckte stämde överens 
med sin erfarenhet samt ange egna alternativ. 
 
Tabell 1: Frekvens på vilken kontakt gymnasielärare har med specialpedagogen på sin arbetsplats 
________________________________________________________________________________ 
 
Form av kontakt med specialpedagogen Frekvens i procent av antal avgivna svar   
   (n=194) 
________________________________________________________________________________ 
 
Ingen kontakt     9 
 
EVK   60 
 
Konsultation elevärende  70 
 
Konsultation arbetslag  37 
 
Åtgärdsprogram  44 
 
Samtalsstöd elev  15 
 
Samtalsstöd elev och förälder 11 
 
Annat   12 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Tabell 1 visar på att den mest förekomna kontakten med specialpedagogen är i konsultation 

kring elevärenden. Den kontakt som lärarna har med specialpedagog är i genomsnitt hög. 

9 % har angett att de inte har någon kontakt med specialpedagogen. 
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Vilka faktorer är avgörande för att gymnasielärare använder sig av specialpedagogen? 

På denna fråga fick respondenterna kryssa max två alternativ som de tycker stämmer överens 

med sin erfarenhet. 
 

Tabell 2: Frekvens på vilka faktorer som avgör gymnasielärares nyttjande av specialpedagogen på sin 
arbetsplats 
______________________________________________________________________________ 
 
Avgörande faktorer för att använda  Frekvens i procent av antal avgivna svar   
specialpedagogen   (n=194) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Skolledning/rektor  14 
 
Mentor till elev   11 
 
Elevens svårigheter  53 
 
Jag själv   58 
 
Arbetslaget   20 
 
Specialpedagogen   8 
 
Annat    3 
________________________________________________________________________________ 
 

Tabell 2 visar att de mest avgörande faktorerna för nyttjande av specialpedagogen är 

gymnasielärarna själva och elevens svårigheter.  

 
 
I vårt resultat framkommer det att de faktorer som avgör om gymnasielärarna använder sig av 

specialpedagogen på sin arbetsplats är främst lärarna själva samt elevers svårigheter. När det 

gäller vilken kontakt gymnasielärare har med specialpedagogen på sin arbetsplats svarar  

70 % att de konsulterar dem i elevärenden. Dessa resultat visar på att läraren är den som har 

den informella makten när det gäller specialpedagogiska insatser till elever i behov av särskilt 

stöd.70 Lärarens syn på sin yrkesroll påverkar förutsättningarna för den specialpedagogiska 

verksamheten. En betydelsefull faktor för elever i svårigheter är den engagerade läraren och 

det är angeläget att eleven känner delaktighet och är inkluderad i vanlig undervisning.71 

Ämnesövergripande arbetslag har betydelse för att se och uppmärksamma varje elev, vilket 

                                                 
70 Marmgren- Hansen. (2002) 
71 Skolverket. (2001) 
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Utbildningdepartemenet72 tar upp i rapporten ”Elevers framgång - skolans ansvar”. I vår 

undersökning visar resultatet att arbetslaget inte har stor betydelse för gymnasielärarna på 

dessa skolor samt att respektive skolledning inte påverkar gymnasielärarna i deras kontakt 

med specialpedagogen.  

 

Ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten för skolan vilar på rektor som pedagogisk 

ledare. Den specialpedagogiska verksamheten styrs i högre grad av skolans struktur och 

verksamma lärare än elevernas behov, vilket gör att eleven ofta får vara den som får ikläda sig 

rollen ”att vara i behov” när det egentligen handlar om resursbrist eller behov hos läraren.73 

Genom att diagnostisera elever får skolan mer resurser och läraren kan överföra ansvaret för 

eleven till specialpedagogen som kan anses som ”specialist” på elever i svårigheter inom 

skolan. 74 Detta kan också vara en förklaring till att diagnostiseringen har ökat.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
72 Utbildningsdepartementet. (2001)  
73 Marmgren- Hansen. (2002) 
74 Persson. (2001) 
75 Skolverket. (2001) 
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Följande resultat har vi valt att belysa utifrån en kvantitativ fördelning mellan relationellt och 

kategoriskt perspektiv samt utifrån de olika variablerna skola, ämne och verksamma år inom 

yrket. Alternativet Annat är inte medräknad i den totala procenten i figurerna och dessa 

kommer vi att kommentera separat under respektive figur. 

Vilken av följande insatser anser gymnasielärare är bäst om de har en elev som riskerar 

att inte uppnå betygskriterierna för godkänt? 

 Figur 1 Uppfattning bland gymnasielärare om vilka insatser de anser bäst för elev som    

riskerar att inte uppnå godkänt i sitt/sina ämnen. 

 

Figur 1 visar att när det gäller vilka insatser gymnasielärarna anser vara bäst för elever som 

riskerar att inte nå godkänt dominerar det kategoriska perspektivet oberoende av vilken skola 

eller verksamma år i yrket. Den variabel som skiljer sig från de övriga är kärnämneslärarna 

som utgår från ett relationellt perspektiv.  

 

27 % svarade Annat, där de övervägande svaren är att läraren själv ger extra stöd i någon 

form. 
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Vilken av följande insatser använder gymnasielärarna om de har en elev som riskerar 

att inte uppnå betygskriteriet godkänt? 

 

Figur 2 Uppfattning bland gymnasielärare om vilka insatser de använder för elev som 

riskerar att inte uppnå godkänt i sitt/sina ämnen. 

 

Figur 2 visar att när det gäller vilka insatser gymnasielärarna använder för elever som riskerar 

att inte nå godkänt dominerar det kategoriska perspektivet på skola A, hos kärnämneslärare 

samt erfarna lärare. 

 

42 % svarar alternativet Annat där övervägande svaren är att läraren själv ger extra stöd i 

någon form. 

 

På skola B och hos karaktärsämneslärarna ser vi tydliga skillnader mellan vad de anser vara 

bästa insats och vilka insatser de faktiskt använder. Eftersom skola B domineras av 

yrkesförberedande program där många av karaktärsämneslärarna är verksamma, ser vi en 

korrelation mellan resultaten. Vi ser detta som en koppling till skolledningens val av strategi 

för förändring av den specialpedagogiska verksamheten. Genom införandet av 

mentorspärmen som betonar ett relationellt synsätt och med en tydlig struktur när det bland 

annat gäller elever i behov av särskilt stöd, vet lärarna hur de ska agera samt nyttja den 

specialpedagogiska kompetensen. 
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Karaktärsämneslärarna har ett kategoriskt perspektiv ifråga om vad de anser vara bästa 

insatser till elever som riskerar att inte nå godkänt medan de använda insatserna kopplas till 

det relationella perspektivet. Kärnämneslärarna svänger från att ha ett relationellt perspektiv 

på vilka insatser de anser bäst till ett kategoriskt perspektiv på vilka insatser de använder för 

elever som riskerar att inte nå godkänt. Den specialpedagogiska verksamheten kan inte vara 

entydig och likriktad76 vilket visar att om skolan inte medvetet använder strategier för hur 

man organiserar de insatser som elever i behov av stöd behöver finns risk för segregerande 

lösningar.77 

 

De minst erfarna lärarna som har 0-5 år i yrket anser att det kategoriska perspektivet är bäst 

när elever riskerar att inte nå godkänt medan det relationella perspektivet dominerar på frågan 

vad de använder sig av när elever riskerar att inte nå godkänt. Vi kan se att de erfarna lärarna 

som arbetat mer än 21 år utgår från ett kategoriskt perspektiv både när det gäller vilken insats 

de anser bäst och använda insatser till elever som riskerar att inte nå godkänt. Detta bekräftas 

av den höga svarsfrekvensen på Annat (42 %) där de övervägande svaren har det kategoriska 

synsättet, att läraren själv ger extra stöd i form i någon form. Skolverkets attityd-

undersökning78 visar att lärare med längre erfarenhet i högre grad bedömer att de har 

kompetens och kunskaper att upptäcka elevers stödbehov och att ge stödet, vilket även vårt 

resultat visar. 

 

I vår undersökning kan vi se att det kategoriska perspektivet dominerar när det gäller 

gymnasielärarnas uppfattning om bäst insats till elever som riskerar att inte nå godkänt. Detta 

perspektiv visar sig också i de nationella kvalitetsgranskningar79 där det framkommer att ju 

högre upp i årskurserna lärarna undervisar fokuseras det mer på ämneskunskaper än att se 

eleven i ett sammanhang. Ungefär hälften av respondenterna i vår undersökning använder sig 

av det relationella perspektivet när det handlar om vilka insatser de ger för elever som riskerar 

att inte nå godkänt. Detta tolkar vi som att de anser att lärandemiljön är viktig, vilket också 

skolverket kommer fram till i sin analys av faktorer inom skolsektorn som påverkar 

möjligheter att uppnå de handikappolitiska målen.80  

 

                                                 
76 Marmgren- Hansen. (2002) 
77 Skolverket. (2001) 
78 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1287 2006-04-04 
79 Utbildningsdepartementet. (2001) 
80 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1502.2006-03-14 
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Vad anser gymnasielärarna att specialpedagogen arbetar med på deras arbetsplats? 
 

Figur 3 Uppfattning bland gymnasielärare om specialpedagogens yrkesfunktion på arbetsplatsen. 

 

 

I figur 3 dominerar det relationella perspektivet när det gäller gymnasielärarnas uppfattning 

om specialpedagogens yrkesfunktion.  

 

2 % kryssade Annat utan vidare kommentar. 

 

På skola A finns en marginell skillnad till fördel för ett kategoriskt perspektiv. Det ser vi som 

en följd av att skolledningen på skola A har valt att gå varsamt fram när det gäller att förändra 

den specialpedagogiska verksamheten. Eftersom skolledningen på skola A inte tydligt och 

klart har synliggjort sina intentioner med den specialpedagogiska verksamheten blir det upp 

till de enskilda lärarna och specialpedagogerna att själva utforma stödet till elever i 

svårigheter. Detta kan innebära att förväntningarna på specialpedagogen blir att de ska stå för 

ett segregerande arbetssätt och att det blir kortsiktiga lösningar,81 vilket kan medföra att 

specialpedagogens kompetens som konsult och kunskapsbyggare förloras. Myndigheten för 

skolutveckling82 har kommit fram till att på skolor där specialpedagogen arbetar 

                                                 
81 Utbildningsdepartementet. (2001) 
82 Myndigheten för skolutveckling. (2005) 

n = 194

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Skola A Skola B Kärn Karaktär 0-5 år 21 år -
Kategori

Fr
ek

ve
ns Relationellt

Kategoriskt



 

    28

förebyggande och konsultativt finns ett mindre behov av sedvanlig specialundervisning och 

små undervisningsgrupper. 

Vilken uppfattning har gymnasielärarna om specialpedagogens kompetens? 

  Figur 4 Uppfattning bland gymnasielärare om specialpedagogers kompetens. 

 

Figur 4 visar att det relationella perspektivet dominerar hos lärarna när det gäller deras 

uppfattning om den specialpedagogiska kompetensen oavsett skola, undervisningsämne eller 

verksamma år i läraryrket. Skolledningens kunskap om den specialpedagogiska kompetensen 

påverkar verksamheten och dess aktörer.83 Ledningsgruppen på skola B har förankrat 

specialpedagogens förändrade arbetssätt genom studiedagar med gymnasielärarna vilket kan 

förklara differensen mellan skola A och skola B när det gäller de olika perspektiven. 13 % 

svarar ”vet inte” eller besvarar inte frågan där övervägande svar kommer från skola A, där 

skolledningen inte lika tydligt har förankrat specialpedagogens kompetens. 

Under Övriga kommentarer framgår tydligt ett kategoriskt perspektiv där övervägande svar 

handlar om att gymnasielärarna vill ha tillbaka speciallärarens yrkesfunktion i den 

specialpedagogiska verksamheten. 

 
Det relationella perspektivet dominerar vad det gäller specialpedagogens yrkesfunktion och 

kompetens vilket visar att statens intentioner med att specialpedagogen ska arbeta via läraren 

och ett inkluderande av elever med behov av särskilt stöd,84 är på väg att få fäste på skolorna i 

vår studie.  

                                                 
83 Byström, A & Nilsson, A- C. (2003) 
84 Malmgren- Hansen. (2002) 
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Diskussion 

Syftet med vår studie är att utifrån ett kategoriskt och relationellt perspektiv kartlägga 

gymnasielärares uppfattning om specialpedagogers kompetens och yrkesfunktion samt deras 

uppfattning hur den specialpedagogiska kompetensen nyttjas. Vi undersöker även om det 

finns några likheter/skillnader bland gymnasielärares uppfattningar till den special-

pedagogiska verksamheten utifrån skoltillhörighet, undervisningsämne och yrkesverksamma 

år som lärare. Vi anser att vi uppnått vårt syfte eftersom våra frågeställningar besvarats. 

         

         Undersökningen visar att den vanligast förekommande kontakt gymnasieläraren har med 

specialpedagogen på sin arbetsplats, är vid konsultation kring elevärende. Det är läraren själv 

som avgör om eleven får någon form av stöd samt när och hur den använder sig av 

specialpedagogen. Vi anser att lärarens förhållningssätt till elever i behov av stöd kan bli 

avgörande för en elevs framtid samt att rektors roll har betydelse för hur den special-

pedagogiska verksamheten ser ut på varje enskild skola. Resultatet överensstämmer med vår 

erfarenhet, om att makten bland annat ligger hos den enskilde läraren för den special-

pedagogiska verksamheten. Beroende på vilket perspektiv den enskilde läraren har på sin 

yrkesroll använder den sig av specialpedagogen och dess kompetens på olika sätt. För att 

kunna nyttja den specialpedagogiska kompetensen fullt ut anser vi att det är viktigt att 

gymnasieläraren intar ett relationellt perspektiv där hon ser till hela lärandemiljön. 

 

Vår erfarenhet är att arbetslaget och dess sammansättning av olika kompetenser är 

betydelsefull för den specialpedagogiska verksamheten. Genom dagliga informella möten 

mellan lärare med olika kompetenser finns förutsättningar för en helhetssyn på eleverna, 

vilket kan bidra till att hela lärandemiljön synliggörs. Genom lärandesamtal och diskussion 

samt konkreta stödinsatser ökar den samlade kunskapen i arbetslaget när det gäller elever i 

behov av stöd. Detta gör att de specialpedagogiska insatserna inte behöver användas för akuta 

lösningar, utan istället användas för att reducera och undanröja hinder för eleverna i olika 

lärandemiljöer. 
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En del av vårt syfte är att ta reda på om det finns några likheter och skillnader bland 

gymnasielärares uppfattning till specialpedagogens yrkesfunktion och kompetens. Vi vet att 

de båda skolornas ledning har valt olika strategier för att förändra den specialpedagogiska 

verksamheten. I vår studie får vi belägg för att skolledningen är betydelsefull för hur den 

specialpedagogiska verksamheten utformas. På skola B där skolledningen har klargjort sina 

intentioner och markerat hur de anser att specialpedagogen skall nyttjas i den dagliga 

verksamheten, ser vi att lärarna använder och uppfattar den specialpedagogiska verksamheten 

utifrån ett relationellt perspektiv.  Skolledningen på skola A har inte klargjort sina intentioner 

med den specialpedagogiska verksamheten vilket vårt resultat också visar, genom att 

lärarkåren intar ett mer kategoriskt perspektiv. För att få en välfungerande undervisningsmiljö 

är det viktigt att hitta arenor där alla verksamma inom skolan kan mötas, anser vi att 

specialpedagogen bör vara med i planeringen av skolans verksamhet. Vi kan anta att om 

några år kommer även skola A att domineras av ett relationellt perspektiv på hur 

specialpedagogen arbetar eftersom fler specialpedagoger anställs, vilket vi tolkar som ett led i 

skolledningens vilja att förändra specialpedagogens yrkesfunktion. 

 

I vår studie ser vi perspektivbyte både hos kärnämnes- och karaktärsämneslärarna men i ett 

motsatsförhållande. Kärnämneslärarna går från relationellt perspektiv när det gäller vilka 

insatser de anser bäst till ett kategoriskt perspektiv på vilka insatser de använder vid risk för 

elever att inte nå godkänt. En förklaring är att kärnämneslärarna är en homogen grupp, fler till 

antalet och har möjlighet att diskutera sitt specifika ämne samt få mer stöd av varandra. Vi 

tolkar det som om de har intentionen att arbeta relationellt med eleverna tillsammans med 

andra kollegor och specialpedagogen, men att organisationen ibland inte tillåter detta i den 

grad gymnasielärarna själva vill. När det gäller karaktärsämneslärarnas perspektivbyte från 

kategoriskt till relationellt kan en tänkbar förklaringarna vara att som karaktärsämneslärare 

kan den vara ensam om just sitt specifika ämne, vilket gör att den inte har någon att bolla med 

när det gäller ämnet. Det kan bidra till att de arbetar mer ämnes-övergripande tillsammans 

med andra lärare, vilket ger förutsättningar för en helhetssyn på lärandemiljön och eleven.  

 

De gymnasielärare som arbetat mellan 0-5 år har ett kategoriskt perspektiv på vilka insatser 

de anser bäst till elever som riskerar att inte nå godkänt. När det gäller vilka insatser de 

använder byter de perspektiv till det relationella. Vi tror att perspektivbytet kan förklaras 

genom att som ny inom yrket har gymnasielärarna inga erfarenhetsbaserade kunskaper som de 
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kan använda sig av och kan därför vara mer benägen att prova alternativa lösningar 

tillsammans med elev, kollegor, arbetslag och specialpedagog. De mest erfarna 

gymnasielärarna som arbetat mer än 21 år inom yrket vidhåller sitt kategoriska perspektiv vad 

gäller vilka insatser de anser bäst och vilka insatser de använder till elever som riskerar att 

inte nå godkänt. Med lång erfarenhet inom yrket har gymnasielärarna samlat på sig många 

olika strategier som kan användas för elever i behov av stöd. Vår erfarenhet och resultatet av 

kommentarerna under använda insatser visar att många av dessa strategier är kategoriska och 

används för enskild undervisning utanför ramen för ordinarie klassrumsverksamhet. Detta ser 

vi som en risk för att elever i behov av stöd segregeras och blir utelämnade till 

gymnasielärarens godtycke när det gäller stödets utformning. 

 

Idag finns fler specialpedagoger i den gymnasiala verksamheten än för bara några år sedan. Vi 

tror att det har bidragit till att gymnasielärarna har kommit i kontakt med specialpedagog och 

på så sätt tillägnat sig större kunskap om de olika kompetenserna mellan specialpedagog och 

speciallärare. Resultatet i vår undersökning visar att de relationella perspektivet dominerar, 

även om det framkommer att gymnasielärarna vill få tillbaka specialläraren med sitt aktiva 

elevarbete, vilket inte är specifikt för enbart vår undersökning. Högskoleverket85 kritiserar i 

sin utvärdering av specialpedagogutbildningen, att fokus för specialpedagogen i allt för hög 

grad riktas mot arbete med pedagogisk rådgivning, handledning och skolutveckling istället för 

mot konkret arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det kan hända att kritikerna har rätt, 

men vi ser riskerna med att i en alltför hög grad återgå till segregerande lösningar och då 

främst utifrån elevernas perspektiv. Eleven berövas då chansen att ingå i ett socialt 

sammanhang och vi anser att lärarens uppgift är att tillsammans med specialpedagogen 

försöka bevara gruppen och att eleven erbjuds alternativa möjligheter inom klassens ram. 

 

Att utforma en skola där elevers olikheter kan ses om en tillgång snarare än ett hinder är en 

vision vi har. 

 

Metoddiskussion 

När det gäller vår metod ser vi en del svagheter. Vi kontrollerade inte vilka funktioner 

dataprogrammet som skulle behandla enkäterna hade. Vilket medförde att de frågor som 

                                                 
85 http://web2.hsv.se/publikationer/pressmeddelanden/2006/060228.shtml. 2006-03-15 
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respondenten skulle rangordna inte kunde behandlas som vi tänkt. Vi löste det genom att 

redovisa de tre högst rangordnade alternativen utan inbördes värdering. Vi är medvetna om att 

det kan ha blivit ett annat resultat om vi valt andra sätt att redovisa de rangordnade frågorna. 

 

Vi fick ett internt bortfall på bakgrundsfrågorna programtillhörighet och undervisningsämne 

vilket vi tror beror på att respondenten kände sig synlig, med andra ord inte kunde vara 

anonym. Detta skulle vi kunnat förebygga genom att formulera om frågan programtillhörighet 

och istället skulle respondenten ha svarat på om de arbetar på ett teoretiskt eller 

yrkesförberedande program.  När det gäller bakgrundsfrågan om vilket undervisningsämne 

respondenten har sin huvudsakliga tjänstgöring står vi fast vid vår valda formulering. Vi insåg 

risken med att låta respondenten själv kategorisera denna fråga då ett ämne är kärnämne på 

vissa program och kan vara ett karaktärsämne på andra program. 

 

Vår kategorisering i de två perspektiven kategoriskt och relationellt kan ses som en svaghet 

utifrån att vår indelning av svarsalternativen inte bygger på någon vetenskaplig fastställd 

metod. Vi har utgått från litteraturstudier och vår erfarenhet och är medveten om att resultatet 

och tolkningen av det, kunnat se annorlunda ut om vi bearbetat svarsalternativen på annat sätt. 

 

När vi frågade om hur gymnasielärarna nyttjar den specialpedagogiska kompetensen skulle vi 

kunnat använda fler infallsvinklar. Ett av flera uppdrag som gymnasieskolan har är att 

eleverna ska uppnå betyget godkänd i kurserna, därför valde vi att fråga om gymnasielärarnas 

uppfattning och använda insatser till elever som riskerar inte nå godkänt.  

 

En svaghet som vi har konstaterat var att när gymnasielärarna besvarade frågan om 

specialpedagogens kompetens skulle vi ha haft andra alternativ som inte var kopplad till 

specialpedagogens examensförordning för att ge ytterligare dimension till vår studie.  

 

En styrka i vårt arbete är att vårt bortfall är litet och det anser vi beror på det förfaringssätt vi 

använt trots att skola B inte genomförde enkätinlämnandet enligt instruktionen. En annan 

styrka är att vi medvetet har arbetat med frågornas turordning i enkäten. När det gäller 

frågorna om gymnasielärarnas egna åsikter har vi valt att dessa ska komma före frågorna om 

vilka insatser de använder samt deras kunskaper. Detta för att vi ville att respondenten skulle 

svara utifrån sig själva först, innan de besvarade frågor om verksamheten. 
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Fortsatt forskning 

Vi har sett i vår studie att skolledningen har betydelse för hur den specialpedagogiska 

verksamheten utformas. Det är också viktigt att komma ihåg att intentionerna från politiker 

behöver synliggöras för att skolledningen ska veta vilka mål som ska gälla i respektive 

kommuner. Vi vet att i kommunen där vi genomfört vår studie finns en elevhälsoplan som 

tydligt och klart talar om vad de styrande i kommunen vill med skolan och dess verksamhet 

när det gäller elever i behov av stöd. Vi tycker det skulle vara intressant att ta del av en studie 

som är gjord i en kommun som inte har en liknande plan när det gäller elever i behov av stöd 

för att se om det föreligger några likheter och/eller skillnader. 

 

Vi ser i vår studie att många av lärarna på aktuella gymnasieskolor saknar speciallärarens 

aktiva arbete med elever i behov av stöd. För att synliggöra och möta gymnasielärarna i deras 

förväntningar på den specialpedagogiska verksamheten skulle en studie som baseras på 

lärarnas åsikter och önskemål ge förutsättningar till dialog och möten mellan skolans olika 

aktörer. 

 

I vår litteratursökning har vi inte i den utsträckning vi velat, funnit litteratur som behandlar 

specialpedagogisk verksamhet inom gymnasieskolan. En undersökning86 visar att 

gymnasieskolan är den skolform som använder specialpedagogen minst, om så fortfarande är 

fallet, är det på sin plats att någon frågar sig varför. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Byström, A & Nilsson, A-C. (2003) 
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     Bilaga 1 
 
 
SFS 2001:23 39. Specialpedagogexamen 
 
Omfattning 
Specialpedagogisk examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 
60 poäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen. 
I examensbeviset skall anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd. 
För att få specialpedagogexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt 
arbete om 10 poäng.  
 
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 
För att få specialpedagogexamen skall studenten ha de specialpedagogiska 
kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn, 
ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller 
habilitering/rehabilitering. 
 
Därutöver skall studenten kunna 
– identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och 
   orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer, 
– genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter 
   på organisations-, grupp- och individnivå, 
– utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 
   mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens  
   undervisnings- och lärandemiljöer, 
– utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens  
   ram, 
– vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor 
   för föräldrar samt för kolleger och andra berörda yrkesutövare, 
– genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den 
   lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. 
 
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 
 
 
 
http://62.95.69.3/SFSdoc/01/010023.PDF 
      



 

    

      Bilaga 2 
 
 
Till pilotpersonerna    XX den 19 februari 2006 
 
Hej! 
Du är en av våra pilotpersoner till vår enkät. 
Syftet med vår undersökning är följande: 
 
Att kartlägga gymnasielärares uppfattning om specialpedagogers kompetens och 
yrkesfunktion, samt om det finns några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas 
uppfattning om specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion inom gymnasieskolan. 
 
 
Vi vill att Du besvarar enkäten samt nedanstående frågor.  
 
 

1. Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 
 
 

2. Är instruktionerna klara och lätta att förstå? 
 
 

3. Finns det några frågor som kan vara svåra att tolka eller som var mångtydliga? I så 
fall, vilka frågor gäller det och vilken är anledningen? 

 
 
 

4. Finns det någon fråga som Du inte vill svara på? 
 
 

5. Fattas det enligt din uppfattning någon viktig fråga? 
 
 

6. Hur upplever Du enkätens layout?  
 
 

7. Vad tycker Du om framsidan? 
 
 

8. Övriga kommentarer och synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand 
Katarina Perman och Åsa Bäckman 
Specialpedagogstuderande



 

    

      Bilaga 3 
Brev till enkätutdelare    XX den 17 februari 2006 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Katarina Perman och Åsa Bäckman och läser nu vår sista termin på 
specialpedagogutbildningen.  
 
Gymnasieskolan är den skolform som det har skrivits och forskats minst om, vilket väckte vår 
nyfikenhet. Detta har bidragit till att vi har valt att skriva vår C- uppsats om gymnasielärares 
uppfattning om den kompetens och yrkesfunktion som specialpedagogerna har samt om det 
finns några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas uppfattning om kompetensen och 
yrkesfunktionen hos specialpedagogen. 
 
Enkäten delas ut till undervisade lärarna inom gymnasieskolan i xx kommun. Vi kommer 
inte att dela ut den till olika friskolor. 
 
Enkäten besvaras anonymt och kommer självklart att behandlas med fullständig 
konfidentialitet. 
 
Det är frivilligt att besvara enkäten. 
 
I respektive kuvert ligger en enkät som Du delar ut till dina medarbetare. När de har besvarat 
enkäten lägges den tillbaka i respektive kuvert och försluts. Efter det samlar Du in kuverten 
och lämnar dessa till expeditionen. 
 
Innan Du delar ut enkäterna, läs upp följande: 
 
”Enkäten handlar om gymnasielärares uppfattning om specialpedagogens kompetens 
och yrkesfunktion på gymnasiet. Vi som står bakom undersökningen heter Katarina 
Perman och Åsa Bäckman, specialpedagogstuderande. Resultatet kommer att redovisas 
i en C- uppsats vid Umeå Universitet.” 
 
OBS! 
Vi vill att Du noterar på nedanstående talong, antalet lärare som vid detta tillfälle är 
frånvarande. Lämna talongen tillsammans med kuverten. 
 
 
Tack på förhand 
 
Katarina Perman och Åsa Bäckman 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Vid detta tillfälle var ......................frånvarande vid besvarandet av enkäterna .



 

    

     
      
      Bilaga 4
      
Följebrev  
 

XX den 15 februari 2006 
 
Hej! 
 
Vi heter Katarina Perman och Åsa Bäckman och läser nu vår sista termin på 
specialpedagogutbildningen.  
 
Gymnasieskolan är den skolform som det har skrivit och forskats minst om, vilket väckte vår 
nyfikenhet. Detta har bidragit till att vi har valt att skriva vår C- uppsats om gymnasielärares 
uppfattning om den kompetens och yrkesfunktion som specialpedagogerna har samt om det 
finns några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas uppfattning om kompetensen och 
yrkesfunktionen hos specialpedagogen. 
 
Enkäten delas ut till undervisade lärarna inom gymnasieskolan i xx kommun. Vi kommer inte 
att dela ut den till olika friskolor. 
 
Enkäten besvaras anonymt och kommer självklart att behandlas med fullständig 
konfidentialitet. 
 
Det är frivilligt att besvara enkäten. 
 
För att resultatet från undersökningen skall bli så nära sanningen som möjligt, är det viktigt att 
Du svarar på samtliga frågor och så ärligt Du kan. När Du besvarat samtliga frågor, stoppa 
tillbaka enkäten i det medföljande kuvertet och klistra igen det. 
 
Om Du har några funderingar är Du välkommen att ta kontakt med oss. 
 
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan i undersökningen 
 
Katarina Perman och Åsa Bäckman 
 
katarina.perman@zonline.se 
asa.backman@jll.se 



 

    

      Bilaga 5  
Enkät angående gymnasielärares uppfattning om specialpedagogens kompetens och 
yrkesfunktion. 
 
1. Jag har min huvudsakliga tjänstgöring på ......................................................programmet 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Jag har arbetat som lärare i     0-5 år 
 
     6-10 år 
 
   11-15 år 
 
   16-20 år  
 

21- år 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. I vilket ämne undervisar Du huvudsakligen i din nuvarande tjänstgöring? (Om Du 
undervisar lika mycket i flera ämnen, välj då det ämne som Du undervisat mest inom under 
dina yrkesverksamma år) 
 
............................................................................................................................. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Hur har Du haft kontakt med specialpedagogerna på din arbetsplats? 
Kryssa i de alternativ som stämmer med din erfarenhet.  
 

 Har inte haft någon kontakt med specialpedagogerna 
 

 Vid EVK 
 

 Konsultation/ Rådfrågning vid elevärende 
 

 Konsultation/ Rådfrågning av vårt arbetslag 
 

 Vid upprättande av åtgärdsprogram 
 

 Stöd vid utvecklingssamtal med elev 
 

 Stöd vid utvecklingssamtal med elev och förälder 
 

 Annat alternativ......................................................................................  
__________________________________________________________________________



 

    

5. Vad/vem/vilka avgör när Du använder dig av specialpedagogen? 
Ange max 2 alternativ 
 

 Skolledning/rektor 
 
 Mentor till eleven  

 
 Elevens svårigheter 

 
 Jag själv 

 
 Arbetslaget 

 
 Specialpedagogen 

 
 Annat alternativ.................................................................................... 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. Vilken av följande insatser anser Du är bäst om Du har en elev som riskerar att inte uppnå 
betygskriterierna för godkänt i din kurs? 
Rangordna minst 3 av alternativen där siffran 1 är det alternativ du väljer i första hand 
och siffran 2 i andra hand osv. 

 
 Inga insatser     ……. 

 
 Specialpedagogen som en resurs i klassrummet  ……. 

 
 Konsulterar/Rådfrågar specialpedagogen för att diskutera olika  

            alternativa metoder som jag kan använda mig av i klassrummet ……. 
 
 Eleven får gå till specialpedagogen    ……. 

 
 Eleven och några andra elever får sitta i ett annat rum  

            och få stöd och hjälp av specialpedagogen   ……. 
 
 Resursperson/assistent    ……. 

 
 Rådfrågar mitt arbetslag    …….

       
 Annat alternativ................................................................................... ……. 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 



 

    

7. Vilken av följande insatser använder Du, om Du har en elev som riskerar att inte uppnå 
betygskriterierna för godkänt i din kurs? 
Rangordna minst 3 av alternativen där siffran 1 är det alternativ du väljer i första hand 
och siffran 2 i andra hand osv. 
 

 Inga insatser     ……. 
 

 Specialpedagogen som en resurs i klassrummet  ……. 
 
 Konsulterar/Rådfrågar specialpedagogen för att diskutera olika  

            alternativa metoder som jag kan använda mig av i klassrummet ……. 
 
 Eleven får gå till specialpedagogen    ……. 

 
 Eleven och några andra elever får sitta i ett annat rum   ……. 

      och få stöd och hjälp av specialpedagogen    
 
 Resursperson/assistent    ……. 

 
 Rådfrågar mitt arbetslag       ……. 

 
 Annat alternativ................................................................................... ……. 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

8. Kryssa i de alternativ Du anser att specialpedagogen arbetar med på din arbetsplats. 
 

 Medverkar i pedagogiska diskussioner tillsammans med skolledning 
 
 Medverkar i pedagogiska diskussioner i arbetslagen inom skolan 

 
 Konsulteras/rådfrågas av enskilda lärare när den behöver råd och stöd  

 
 Konsulteras/rådfrågas av arbetslag när de vill få råd och stöd  

 
 Handledning av arbetslaget 

 
 Handledning/samtal med enskilda elever 

 
 Ger stöd och undervisning till elever i klassrummet 

 
 Ger stöd och undervisning till elever utanför klassrummet 

 
 Är ett stöd för lärare i klassrummet 

 
 Deltar vid elevsamtal tillsammans med mentor 

 
 Deltar vid  föräldrasamtal tillsammans med mentor 

 
 Ansvarar för utredning/ kartläggning av elev 

 
 Upprättar åtgärdsprogram 

 
 Ingår i elvvårdsgruppen /teamet  

 
 Deltar vid EVK 

 
 Tar initiativ och driver utvecklingsarbeten inom verksamheten 

(tex. mentorsutbildning) 
 

 Hittar olika alternativa hjälpmedel för elever i svårigheter  
 

 Hittar olika alternativa metoder för lärare som har elever i svårigheter 
 

 Annat alternativ................................................................................... 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

    

9. Kryssa i de alternativ Du vet ingår i den specialpedagogiska kompetensen. 
 

 Medverka i pedagogiska diskussioner tillsammans med skolledning 
 
 Medverka i pedagogiska diskussioner i arbetslagen inom skolan 

 
 Konsulteras/rådfrågas av enskilda lärare när den behöver råd och stöd  

 
 Konsulteras/rådfrågas av arbetslag när de vill få råd och stöd  

 
 Handleda arbetslag 

 
 Handleda/samtal med enskilda elever 

 
 Ge stöd och undervisning till elever i klassrummet 

 
 Ge stöd och undervisning till elever utanför klassrummet 

 
 Vara ett stöd för lärare i klassrummet 

 
 Delta vid elevsamtal tillsammans med mentor 

 
 Delta vid  föräldrasamtal tillsammans med mentor 

 
 Ansvara för utredning/kartläggning av elev 

 
 Upprätta åtgärdsprogram 

 
 Ingå i elvvårdsgruppen/teamet  

 
 Delta vid EVK 

 
 Ta initiativ och driva utvecklingsarbeten inom verksamheten 

(t.ex. mentorsutbildning) 
 

 Hitta olika alternativa hjälpmedel för elever i svårigheter  
 

 Hitta olika alternativa metoder för lärare som har elever i svårigheter 
 

 Annat alternativ................................................................................... 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

    

Eventuella kommentarer för förtydligande av dina svar på enkätfrågorna. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan  
 
Katarina Perman och Åsa Bäckman  
Specialpedagogstuderande  
Umeå Universitet 
 

 


